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DAYA TERIMA PRODUK BISKUIT BERGIZI DENGAN PENAMBAHAN TEPUNG IKAN SARDEN DAN BERAS MERAH 

ACCEPTANCE BISCUITS NOURISHING PRODUCT WITH SARDINES FISH AND RICE BROWN FLOUR 
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ABSTRAK: Biskuit merupakan jajanan yang sangat disukai oleh anak – anak sehingga dapat dimanfaatkan sebagai 

pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMT-AS) untuk peningkatan status gizi dan kecerdasan. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui daya terima produk biskuit dengan tambahan tepung ikan sarden dan tepung beras 

merah. Penelitian ini merupakan penelitian observasional deskriptif. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari – 

Februari 2017 di Laboratorium Pendidikan Kesehatan keluarga Jurusan Tata Boga Universitas Negeri Makassar. Data 

dikumpulkan dengan menilai mutu biskuit yaitu warna (sangat gelap – sangat terang), aroma (sangat tidak harum – 

sangat harum), tekstur (sangat tidak keras – sangat keras), rasa (sangat tidak enak – sangat enak), over all (sangat 

tidak baik – sangat baik) dan kesukaan (sangat tidak suka sekali – sangat suka sekali) pada 16 panelis terlatih. Analisis 

data menggunakan SPSS dengan uji kruskal-walis. Hasil menunjukkan bahwa formula yang memiliki mean rank tertinggi 

adalah formula F64 pada 8 formula dan 1 kontrol hasil uji kruskal-walis sangat berbeda (p<0,01). komposisi bahan 

formula F64: terigu 11g, meizena 4g, kanji 3g, tepung ikan sarden 6g, tepung beras merah 24g, margarin 12g, kuning 

telur 29g, gula halus 12g. Mutu biskuit terbaik (F64): warna (coklat agak gelap), aroma (harum), tekstur (agak keras), 

rasa (enak), over all (baik) dan kesukaan (suka). 

Kata kunci: Daya terima, Biskuit, Tepung ikan sarden, Tepung beras merah 

 

 

ABSTRACT: Biscuits are the snacks that are favored by children that can be used as supplementary school feeding (PMT-

AS) for the improvement of the nutritional status and intelligence. This study aims to determine the acceptance of 

additional flour biscuits with sardines and brown rice flour. This study is an observational study. This research was 

conducted in January - February 2017 at the Laboratory of Pendidikan Kesejahteran Keluarga Universitas Negeri 

Makassar. Data collected by assessing the quality of the biscuits which color (very dark - very bright), aroma (very 

fragrant-very not fragrant), texture (very hard-very not hard), taste (very bad-very tasty), over all ( is not very good-very 

good) and A (very not like at all-very like) on 16 trained panelists. Data analysis using SPSS with a Kruskal-walis. The results 

showed that the formula had the highest mean rank formula formula F64 at 8 and 1 control Kruskal-walis test results are 

very different(p <0,01). F64 materialcomposition formula: flour 11g, meizena 4g, 3g starch, flour sardines 6 g, brown rice 

flour 24g, 12g margarine, egg yolks 29 g, refined sugar12g. Best quality biscuit (F64): color (rather dark brown), fragrance 

(fragrant), texture (rather loud), taste (delicious), over all (good) and preferences (likes). 

Keywords: acceptance, biscuits, brown rice flour, sardines flour 

 

A. Pendahuluan  

Peningkatan jumlah penduduk dunia yang tidak 

dapat dikendalikan saat ini sangat membutuhkan 

inovasi pangan untuk mengimbangi keadaan 

kebutuhan penduduk. Ketersediaan bahan pangan 

yang dibutuhkan haruslah memenuhi kecukupan baik 

kuantitas maupun kualitasnyan. Kualitas bahan 

makanan yang baik akan mendukung pencapaian 

kualitas sumber daya manusia dan pada akhirnya 

akhirnya dapat mempercepat penyelesaian persoalan 
yang timbul di masyarakat.  

Sumber bahan pangan yang berkualitas tidak 

harus diperoleh berdasarkan asalnya (impor) maupun 

harganya akan tetapi ketersediaan di sekitar 

masyarakat yang harus diobtimalkan. Bahan pangan 

yang tersedia disekitar belum tentu lebih rendah 

mutunya dibandingkan bahan yang berasal dari 

daerah lain, contoh bahan yang banyak tersedia 

adalah ikan sarden (Sardinella aurita) dan beras 

merah. Ikan sarden dan beras merah merupakan 

bahan pangan yang banyak mengandung gizi dan 

sangat dibutuhkan masyarakat terutama masa tumbuh 

kembang.  

Ikan sarden merupakan jenis ikan yang 

mengandung nilai gizi yang tinggi terutama protein, 

kalsium, seng, iodium, akan tetapi juga salah satu jenis 

ikan yang berbahaya dimakan jika tidak berhati-hati, 

hal ini disebabkan kedua ikan banyak mengandung 

tulang, sehingga diperlukan pengolahan khusus 

supaya tulang tersebut tidak mengakibatkan cidera 

bagi yang mengkonsumsinya, salah satu upaya 

tersebut dengan mengeringkan, mengoreng hingga 

kering, atau dilakukan dengan pengukusan dengan 

tekanan tinggi (presto). Alternatif lain untuk 

memanfaatkan fungsi gizi dari kedua ikan tersebut 

adalah dengan membuat tepung ikan sehingga 

dengan tepung ikan tersebut dapat disubstitusikan ke 

berbagai makanan[1], [2]. 
Beras merah yang mengandung antioksidan 

yang dapat mencegah terjadinya penyakit jantung 

koroner, kanker, diabetes dan hipertensi, serta 

menyembuhkan penyakit rabun senja dan beri-beri, 

menghasilkan lovastantin sebagai penurun kolesterol 

darah, dan penurun plak 

atheroklerosis[3],[4].Masyarakat saat ini masih kurang 

mengkonsumsi beras merah dibandingkan dengan 

beras putih, hal ini disebabkan karakteristik beras merah 

lebih rendah dibandingkan dengan beras putih[5].  

Kenyataan yang terjadi di masyarakat bahwa 

kedua bahan tersebut sangat kurang dimanfaatkan 

walaupun nilai gizi, jumlah, dan harga bahan tersebut 

sangat terjangkau, akan tetapi kandungan tulang 

yang banyak dan beresiko untuk dikonsumsi langsung 

untuk ikan sarden, sedangkan beras merah yang 

memiliki kandunga serang yang tinggi sehingga kalau 

dikonsumsi langsung menjadi nasi sangat keras. Hal 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sardinella_aurita&action=edit&redlink=1
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inilah yang menyebabkan pemanfaatan bahan 

tersebut masih kurang [6].  

Berdasarkan fakta tersebut, maka sangat 

diperlukan formulasi makanan tambahan bergizi tinggi 

dengan memanfaatkan ikan dan beras merah dalam 

bentuk biskuit. Kelebihan biskuit adalah ukuran kecil, 

umur simpan yang relatif lama, serta diterima baik oleh 

masyarakat. Biskuit yang diproduksi pabrikan saat ini 

belum diperkaya dengan bahan pangan lokal yang 

mengandung gizi tinggi seperti ikan dan beras 

merah[7].  

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sangat 

mendesak untuk dilakukan penelitian dengan mengkaji 

secara mendalam tentang formulasi biskuit dengan 

substiutsi tepung ikan sarden dan tepung beras merah 

dan daya terima.Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui daya terima produk biskuit dengan 

tambahan tepung ikan sarden dan tepung beras 

merah 

 

B. Metode 

1. Desain, Waktu dan Tempat 

Desain penelitian ini adalah eksperimental 
yang dilakukan pada bulan Januari-Februari 2017. 

Tempat penelitian formulasi biskuit dan uji organoleptik 

dilakukan di Laboratorium Tata Boga Universitas Negeri 

Makassar. 

2. Bahan dan alat 

Bahan utama penelitian ini adalahtepung ikan 

sarden, dan tepung beras merah (beras merah) 

sebagai bahan subtitusi bahan tepung, dan bahan 

biskuit lain (maizena, tapioka, margarin, kuning telur, 

gula, vanili, dan baking powder.Peralatan yang 

digunakan dalam pembuatan biskuit sendok, spatula, 

pisau, baskom, panci, wajan, blender, mixer, cetakan 

biskuit, ayakan tepung, timbangan dan oven. 

Peralatan yang digunakan untuk uji organoleptik piring 

saji dan gelas  

3. Pengumpulan data analisis data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara 

mengumpulkan tanggapan mutu (mutu hedonik) 

meliputi: warna, aroma, tekstur, rasa, dan over all dan 

tingkat kesukaan (hedonik) pada panelis terlatih yang 

berjumlah 16 panelis terlatih.Penilaian mutu biskuit yaitu 

warna (sangat gelap – sangat terang), aroma (sangat 

tidak harum – sangat harum), tekstur (sangat tidak 

keras – sangat keras), rasa (sangat tidak enak – sangat 

enak), over all (sangat tidak baik – sangat baik) dan 
kesukaan (sangat tidak suka sekali – sangat suka 

sekali).Analisis data menggunakan SPSS dengan uji 

kruskal-walis[8],[9].

 

4. Kerangka berpikir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 

C. Hasil 

1. Karakteristik Bahan  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap 

100 g tepung beras merah mengandung energi 351,4 

kkal, protein 8.36 g, lemak 1,15 g, karbohidrat 73,47 g, 

abu 0.81 g, dan air 16.54 g. kandungan gizi tepung ikan 

sarden: energi 486.2 kkal, protein 71.6 g, lemak 4,78 g, 

karbohidrat 7,64 g, abu 13,63 g, dan air 2,35 g. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kandungan energi, 

karbohidrat, dan protein kedua bahan tersebut saling 

melengkapi sehinggg perpaduan kedua bahan dapat 

meningkatkan nilai gizi biskuit. Rendemen tepung beras 

merah 95% dan tepung ikan sarden adalah 9%. 

2. Formulasi Biskuit  

Bahan yang digunakan dalam pembuatan 

biskuit adalah tepung terigu rendah protein, gula 

bubuk, kuning telur, margarin, baking powder, vanilli. 

Formulasi biskuit ditentukan berdasarkan substitusinya 

terhadap tepung. Jumlah penggunaan tepung ikan 

maksimal 12% dan tepung beras maksimal 

80%[9].Formulasi biskuit terdiri delapan biskuit formulasi 

dan satu formula biskuit kontrol (F0), formula tersebut 

adalah: F0 dengan tepung 100%, tepung ikan sarden 

0%, dan tepung beras merah 0%; F61 dengan tepung 

56%, tepung ikan sarden 4%, dan tepung beras merah 

40%; F62 dengan tepung 48%, tepung ikan sarden 12%, 

dan tepung beras merah 40%;F63 dengan tepung 42%, 

tepung ikan sarden 8%, dan tepung beras merah 

50%;F64 dengan tepung 38%, tepung ikan sarden 12%, 

dan tepung beras merah 50%; F65 dengan tepung 36%, 

tepung ikan sarden 4%, dan tepung beras merah 60%; 

F66 dengan tepung 32%, tepung ikan sarden 8%, dan 

tepung beras merah 60%; F67 dengan tepung 22%, 

tepung ikan sarden 8%, dan tepung beras merah 70%; 

dan F68 dengan tepung 18%, tepung ikan sarden 12%, 

dan tepung beras merah 70%. 

3. Penerimaan mutu biskuit bergizi dan tingkat 

kesukaan (hedonik) 
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Pengujian penerimaan terhadap mutu biskuit 

bergizi menggunakan uji organoleptik yaitu uji hedonik 

oleh 16 orang panelis terlatih. Uji organoleptik mutu 

produk dilakukan pada empat parameter yaitu 

warna,aroma, rasa, dan tekstur karena dipengaruhi 

oleh indera penglihatan, penciuman, perabaan, dan 

perasa[10]. Nilai modus dan persentase panelisdisajikan 

pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Nilai modus dan persentase panelis 

Mutu Biskuit F0 (%) F61 (%) F62 (%) F63 (%) F64 (%) F65 (%) F66 (%) F67 (%) F68 (%) 

Warna 4 (50.0) 4 (42.9) 4 (57.1) 4 (42.9) 3 (28.6) 4 (35.7) 4 (42.9) 4 (42.9) 4 (35.7) 

Aroma 6 (42.9) 6 (42.9) 6 (57.1) 6 (50.0) 6 (50.0) 6 (42.9) 5 (50.0) 6 (50.0) 5 (42.9) 

Tekstur 4 (28.6) 3 (50.0) 4 (50.0) 5 (42.9) 4 (50.0) 5 (28.6) 5 (50.0) 5 (35.7) 5 (28.6) 

Rasa 5 (42.9) 5 (42.9) 5 (35.7) 3 (42.9) 5 (42.9) 5 (35.7) 3 (28.6) 4 (28.6) 3 (28.6) 

Over all 6 (50.0) 4 (35.7) 4 (50.0) 4 (35.7) 6 (42.9) 5 (64.3) 5 (35.7) 4 (28.6) 3 (21.4) 

Hedonik 7 (71.4) 7 (35.7) 6 (35.7) 6 (42.9) 8 (42.9) 7 (35.7) 7 (64.3) 7 (50.0) 6 (50.0) 

 

Tabel 1 menunjukkan bahwa rerata nilai modus 

warnasemua formula biskuit panelis banyak 

menyatakan 4 (coklat biasa); untuk aroma tujuh 
formula biskut panelis banyak menyatakan 6 (harum) 

tetapi ada dua formula (F66 dan F68) menyatakan 5 

9agak harum); tekstur biskuit menunjukkan bahwa 

formula F61 panelis terbanyak memilih 3 (agak tidak 

keras), formula (F0, F62, dan F64) panelis banyak 

memilih 4 (biasa) dan formula (F63, F65, F66, F67, F68) 

panelis banyak memilih 5 (agak keras); rasa biskuit 

menunjukkan bahwa formula (F63, F66, dan F68) 

panelis terbanyak memilih 3 (agak tidak enak), formula 

F67 panelis banyak memilih 4 (biasa) dan formula (F0, 

F61, F62, F63, F64, F65) panelis banyak memilih 5 (agak 

enak); penilaian keseluruhan mutu biskuit menunjukkan 

bahwa formula F68 panelis terbanyak memilih 3 (agak 

tidak baik), formula (F61, F62, F63, dan F67) panelis 

banyak memilih 4 (biasa),formula (F65 dan F66) panelis 

banyak memilih 5 (agak baik), dan formula (F0 dan 
F64) panelis banyak memilih 6 (baik); penilaian 

kesukaan biskuit menunjukkan bahwa formula (F62, F63, 

dan F68) panelis terbanyak memilih 6 (biasa), formula 

(F0, F61, F65, F66, dan F67) panelis banyak memilih 7 

(agak suka). dan Formula F64 panelis banyak memilih 8 

(suka) 

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa formulasi biskuit yang terbaik baik mutu dan 

tingkat kesukaan adalah formula F64 dengan tepung 

38%, tepung ikan sarden 12%, dan tepung beras merah 

50% dengan warna coklat agak gelap, aroma harum, 

tekstur biasa (tidak keras dan tidak lembek), rasanya 

enak, serta disukai oleh panelis.  

 

Tabel 2Persentase Penerimaan dan tingkat kesukaan biskuit bergizi 

Mutu 

Biskuit 
F0 F61 F62 F63 F64 F65 F66 F67 F68 

p 

value 

Warna 62.04a 64.93a 59.14a 64.93a 67.54a 65.18a 63.57a 63.64a 60.54a 1.000 

Aroma 70.00a 65.71a 65.29a 67.64a 73.68a 63.96a 57.93a 57.32a 49.96a 0.736 

Tekstur 66.82a 44.64a 48.43a 61.64a 61.46a 65.79a 68.86a 72.86a 81.00a 0.170 

Rasa 77.43c 83.82c 65.85bc 59.25ab 89.29c 69.25c 39.36a 42.57ab 44.68ab 0.000 

Over all 90.82d 71.11bcd 67.96bcd 59.57bc 83.07cd 66.43bcd 52.36ab 39.21a 40.96a 0.001 

Hedonik 89.75d 73.04cd 39.11a 48.18ab 75.25cd 64.92bcd 65.82abcd 64.96abcd 50.46abc 0.004 

Keterangan:  Angka dengan superscript sama dalam satu lajur menunjukkantidak berbeda nyata 

Tabel 2 menunjukkan bahwa persentase mutu 

biskuit dengan penambahan tepung beras merah dan 

tepung ikan sarden yang tertinggipada formula 

F64meliputi warna, aroma, rasa, over all dan tingkat 

kesukaan. 

D. Pembahasan 

Karakteristik biskuit yang dihasilkan berbentuk 

bulat, warna coklat, aroma harum, tekstur tidak keras 

dan tidak lembek (biasa), rasanya enak. Mutu biskuit 

tersebut sangat dipengaruhi oleh bahan utama dalam 

pembuatan biskuit. Penerimaan tingkat kesukaan juga 

dipengaruhi oleh kebiasaan seseorang mengkonsumsi 

sesuai produk makanan. Hal ini juga sependapat 

dengan hasil penelitian Asmoro, et al yang 

menyatakan bahwa kepekaaan seseorang dalam 

mengkonsumsi makanan dipengaruhi keseharian 

dalam seringnya mengkonsumsi makanan yang 

sejenis[11]. Karakteristik syarat biskuit berdasarkan 

standar biskuit yang dikeluarkan oleh Badan 

Standarisasi Nasional: bau/aroma, rasa, dan warna 

harus normal biskuit[12].  
Warna memegang peranan penting dalam 

menentukan penerimaan konsumen karena 

merupakan kesan pertama yang diperoleh oleh 

konsumen. Warna biskuit yang coklat dihasilkan 

disebabkan penambahan beras merah. beras merah 

yang memberikan warna merah disebabkan 
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kandungan antioksidan dalam bentuk antosianin yang 

memberikan warna coklat. Warna coklat pada beras 

merah semakin kelihatan ketika beras merah 

mendapat pemanasan. Warna coklat juga 

dipengaruhi oleh terjadinya karamelisasi gula baik 

dalam gula murni yang ada didalam bahan tersebut 

maupun kandungan gula yang ada pada bahan-

bahan yang lainnya. Perubahan warna selain dari 

bahan yang digunakan juga dipengaruhi juga dengan 

lama waktu pengolahan. Hal ini sejalan dengan hasil 

penelitian dari Asmoro,et aldan Neves, et alyang 

menyatakan bahwa semakin banyak jumlah bahan 

yang ditambahkan semakin mempengaruhi warna 

produk yang dihasilkan[11],[13].  

Aroma harum pada biskuit yang dihasilkan 

merupakan hasil pemecahan protein dan terjadinya 

karamelisasi gula juga memberikan aroma yang khas 

pada biskuit. Pada penelitian ini semakin banyak 

tepung ikan semakin harum biskuit yang dihasilkan 

tetapi rasanya semakin menurun. Penelitian yang 

serupa juga disampaikan oleh Yarnpakde, et al dan 

Valterová menyatakan bahwa aroma dan rasa pada 

ikan saling bertolak belakang, hal ini disebabkan 

kandungan protein pada ikan yang memiliki aroma 

khas [14],[15]. 

Tekstur biskuit sangat dipengaruhi oleh komposisi 

dari bahan tepung yang digunakan semakin tinggi 

kandungan gluten dari tepung yang digunakan 

mengakibatkan tekstur dari biskuit menjadi lebih keras. 

Untuk itulah penggunaan tepung beras merah dapat 

membuat mutu tekstur dari biskuit lebih baik, hal ini 

beras merah kandungan glutennya sangat kecil. Hasil 

penelitian yang sama juga disampaikan oleh Losio 

yaitu penggunaan tepung bebas gluten yang 

berlebihan menyebabkan mutu biskuit menjadi remah, 
tapi jika menggunakan tepung mengendung gluten 

tinggi menyebabkan biskuit menjadi keras[16], 

Rasa gurih dan enak pada biskuit yang 

dihasilkan disebabkan perpaduan antara margarin 

dan lemak, protein yang ada pada bahan utama dan 

bahan tambahan. Perpaduan yang tepat 

menyebabkan rasa menjadi gurih dan dapat 

menghilangkan rasa amis yang ada pada ikan sarden. 

Penambahan tepung ikan sarden jika berlebih 

menyebabkan rasa pada biskuit berkurang/tidak enak, 

hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Abdel dan 

Selcuk yang menyatakan penambahan tepung tulang 

ikan memberikan rasa yang lebih baik dibandingkan 

dengan yang tidak diberikan[17],[18].  

Tingkat kesukaan biskuit sangat dipengaruhi oleh 

tingkat kebiasaan seseorang dalam mengkonsumsi 

terhadap makanan. Semakin sering seseorang 

mengkonsumsi bahan makanan maka akan 

membentuk kebiasaan terhadap makanan tersebut, 

sehingga memungkinkan kesukaan terhadap makanan 

sangat besar. Hal tersebut sesuai dengan pendapat 

Widodo et al menyatakan bahwa terbentuknya 

kebiasaan makanan ikan masyarakat dipesisir lebihr 

tinggi dibandingkan di daerah pengunungan, hal ini 

disebabkan tersedianya bahan disekitar lebih banyak 

dan memudahkan dalam pengolahan dan terpenuhi 

kebutuhan masyarakat [9]. 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah belum 

dilakukan penelitian tentang daya tahan biskuit 

dengan berbagai kemasan dan pengaruhnya 

terhadap status gizi seseorang, 

E. Kesimpulan dan Saran 

Formula biskuit bergizi dengan bahan 

tambahan tepung ikan sarden dan tepung beras 

merah terbaik adalah formula F64 dengan komposisi 

bahan terigu 11g, meizena 4g, kanji 3g, tepung ikan 

sarden 6g, tepung beras merah 24g, margarin 12g, 

kuning telur 29g, gula halus 12g. Mutu biskuit terbaik 

(F64): warna (coklat agak gelap), aroma (harum), 

tekstur (agak keras), rasa (enak), over all (baik) dan 

kesukaan (suka). Formulasi biskuit yang telah diperoleh 

berdasarkan hasil penelitian tersebut disarankan untuk 

dilakukan pengujian lebih lanjut terkait kandungan gizi 

makro dan mineral kalsium dan seng, selanjutnya 

formula biskuit dapat dilakukan penelitian terkait 

pengaruh biskuit bergizi substitusi tepung ikan sarden 

dan tepung beras merah terhadap prestasi belajar 

siswa SD di Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan.  
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ABSTRAK: Masalah gizi di Provinsi Sulawesi Tengah masih manjadi masalah yang perlu mendapat perhatian khususnya 

gizi kurang. Karena anak yang menderita gizi kurang jika tidak mendapat perhatian khusus dapat menderita gizi buruk. 

Kota Palu, gizi kurang pada balita berjumlah 759 balita, yang di tangani berjumlah 600 balita (69,69%), sedangkan yang 

sementara di tangani 261 balita (30,31%). Puskesmas Pantoloan merupakan salah satu puskesmas yang 

menyelenggarakan CFC (Community Feeding Centre) dalam mengatasi masalah gizi kurang dengan pemberian PMT. 

Pemberian PMT di CFC Pantoloan dilakukan secara bergantian pada setiap wilayah kerja Puskesmas pantoloan. Bahan 

untuk pembuatan makanan tambahan diambil dari ketersediaan bahan makanan local untuk mengatasi masalah gizi 

kurang pada anak-anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian makanan tambahan 

local terhadap status gizi anak balita di wilayah Kerja puskesmas Pantoloan. Penelitian ini merupakan peneilitian analitik 

observasional dengan rancangan penelitian pra experiment dengan jenis rancangan mengunakan studi one group 

pre test-post test desaign, yaitu kelompok subjek diberikan pengamatan awal (pretest) dengan mengukur berat badan 

terlebih dahulu sebelum diberikan intervensi, setelah diberikan intervensi kemudian dilakukan pengamatan akhir 
(posttest) dengan menimbang kembali berat badan. Hasil analisis univariat distribusi frekuensi sampel sebelum 

intervensi rata-rata berat badan balita 6961-7721 gram berjumlah 41.1%. setelah intervensi dengan PMT berbahan 

pangan lokal berat badan rata-rata balita 9964-10400 gram berjumlah 29,41%. Hasil analisis bivariat didapatkan nilai p 

0.001 lebih kecil dari pada nilai 0,05. Penelitimenyimpulkanbahwaadapengaruh pemberian makanan tambahan lokal 

terhadap peningkatan berat badan balita gizi kurang di wilayah kerja Puskesmas Pantoloan. Ada pengaruh pemberian 

makanan tambahan local terhadap status gizi anak gizi kurang di Puskesmas Pantoloan. Saran perlu meningkatkan 

bahan makanan local dalam memberikan makanan pada anak Balita. 

Kata kunci : Makanan Tambahan Lokal, status Gizi, Anak Balita 

 

ABSTRACT: Nutritional in Central Sulawesi province is still a problem and need attention, especially undernutrtion. 

Children who suffer from undernutritionwill turn to severe undernutrition if it is not treated well. The case of undernutrition 

among child under five years old in Palu city was 759 and only 69.7% were treated. Pantoloan Health Center is one 

health center that organizes CFC (Community Feeding Centre) in overcome the problem of undernutrition by giving 

complementary feeding (PMT). PMT in CFC Pantoloan is conducted shifting at each coverage area of Pantoloan 

Health Center. Raw materials for the PMTis obtained from locally available food. The aim of this study was to determine 

the influence of local supplementary feeding on the nutritional status of children under five in the coverage area of 

PantoloanHealth Centers. This study is a pre-experiment with one group pretest-posttest design. The subjects were given 

an intervention of PMT and measured the weight before and after intervention. The univariate analysis before the 

intervention show the average weight infants 6961-7721 grams amounted to 41.1%. After intervention by PMT local 

food,the average weight of child under five years old 9964-10400 grams amounted to 29.41%. The results of the bivariate 

analysis p-value 0.001 are smaller than the value of 0.05. The researchers concluded that there is an influence of local 

supplementary feeding of weight gain stunting in Pantoloan health center. Local food additional influence nutritional 

status of children undernutrition at Pantoloanhealth center. Suggestion, needs to increase local food ingredient in 

providing food to the child under five years old 

Keywords: Local Food Supplement, Nutritional status, Childhood 

 

A. PENDAHULUAN 

Anak yang memiliki status gizi kurang atau 

buruk (underweight) berdasarkan pengukuran berat 

badan menurut umur (BB/U) dan pendek atau sangat 

pendek (stunting) berdasarkan pengukuran tinggi 

badan menurut umur (TB/U) yang sangat rendah 

dibanding standar WHO mempunyai resiko kehilangan 

tingkat kecerdasan atau intelligence quotient (IQ) 

sebesar 10-15 poin.Sehingga targaet Rencana Aksi 

pangan dan Gizi tahun 2011-2015 untuk pencapaian 

penurunan prevalensi anak balita gizi kurang 15,5 % 

dan anak pendek 32% 

Balita yang kekurangan gizi akan mengalami 

gangguan pertumbuhan dan perkembangan otak, 

daya tahan terhadap penyakit menurun, sehingga 

meningkatkan angka kesakitan dan risiko kematiannya 

cukup tinggi. Risiko Relatif (RR) angka kematian bagi 

penderita KEP berat 8,4 kali, KEP sedang 4,6 kali, dan 

KEP ringan 2,4 kali dibandingkan dengan gizi baik 1. 

Mulai tahun 2011 Kementerian Kesehatan RI 

menyediakan anggaran untuk kegiatan Pemberian 

Makanan Tambahan Penyuluhan dan Pemberian 

Makanan Tambahan Pemulihan melalui dana Bantuan 

Operasional Kesehatan (BOK). Dengan adanya dana 

BOK di setiap puskesmas, kegiatan Pemberian 

makanan tambahan Pemulihan bagi anak balita usia 

6–59 bulan diharapkan dapat didukung oleh pimpinan 

puskesmas dan jajarannya. Untuk memperoleh 

pemahaman yang sama dalam melaksanakan 

kegiatan dimaksud,maka disusun Panduan 

Penyelenggaraan Pemberian Makanan Tambahan 

Pemulihan bagi Balita Gizi Kurang.  

Proviinsi Sulawesi Tengah hasil Riskesda tahun 

2010 anak gizi buruk dan kurang yaitu 27,6 %, anak yang 

sangat pendek dan pendek 40,3 %, kurus dan sangat 
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kurus 15,5 %. Riskesda tahun 2013 proporsi anak gizi 

buruk dan kurang yaitu 24 %, anak yang sangat pendek 

dan pendek 41,1 %, kurus dan sangat kurus 9,4 %. 

Sedangkan target MDGs berat badan berdasarkan 

umur (anak yang gizi buruk dan kurang) yaitu 18,5%. 

Dinas Kesehatan Kota Palu, gizi kurang pada 

balita di tahun 2013 hingga 2014 berjumlah 759 balita, 

yang di tangani berjumlah 600 balita (69,69%), 

sedangkan yang tidak di tangani 261 balita (30,31%). 

Puskesmas Pantoloan merupakan salah satu puskesmas 

yang menyelenggarakan CFC (Community Feeding 

Centre) dalam mengatasi masalah gizi kurang dengan 

pemberian PMT. Pemberian PMT di CFC Pantoloan 

dilakukan secara bergantian pada setiap wilayah kerja 

Puskesmas pantoloan, bahkan menjangkau wilayah 

kerja Puskesmas Mamboro. Pelaksanaan PMT pada 

anak gizi kurang di TFC selama satu bulan. Setelah satu 

bulan pemberian diganti dengan anak yang baru atau 

kasus gizi kurang baru. 

Program pemberian makanan tambahan 

secara teori dicanangkan 90 hari secara rutin. Hasil 

studi pendahuluan di Puskesmas Pantoloan dalam 

program pemberikan makanan tambahan di 
laksanakan hanya 30 hari. Berdasarkan kesenjangan 

antara teori dan kenyaataan tersebut maka peneliti 

ingin mengetahui pengaruh pemberian makanan 

tambahan lokal dalam meningkatkan status gizi anak 

yang menderita gizi kurang di wilayah kerja Puskesmas 

Pantoloan Kota Palu. Tujuan penelitian diketahui 

pengaruh pemberian makanan tambahan lokal 

terhadap status gizi anak balita gizi kurang di wilayah 

kerja Puskesmas Pantoloan kota Palu. 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan peneilitian analitik 

observasional dengan rancangan penelitian pra 

experiment dengan jenis rancangan dalam penelitian 

mengunakan studi one group pre test-post test 

desaign, yaitu kelompok subjek diberikan pengamatan 

awal (pretest) terlebih dahulu sebelum diberikan 

intervensi, setelah diberikan intervensi kemudian 

dilakukan pengamatan akhir (posttest). Yang bertujuan 

untuk mengetahui apakah ada pengaruh Pemberian 

makanan tambahan terhadap status gizi anak balita di 

wilayah kerja puskesmas Pantoloan kota 

Palu.PretestPerlakuan  posttest. Penelitian ini 

dilaksanakan di Puskesmas Pantoloan pada tanggal 1 

s.d 30 Oktober 2014. Populasi dalam penelitian ini 

adalah semua anak balita dengan status gizi kurang 

yang ada di Puskesmas Pantoloan. berjumlah 17 balita. 

 

C. HASIL  

 Puskesmas perawatan Pantoloan merupakan 

salah satu puskesmas perawatan yang memberikan 

makanan tambahan pada anak gizi kurang. Hasil 

analisis univariat usia anak balita yang menjadi 

responden dalam penelitian ini berusia 1-4 tahun, dan 
dikategorikan menjadi kelompok baduta yaitu 1-2 

tahun dan kelompok balita yaitu 2-4 tahun. Balita yang 

Berumur 1-2 tahun ada 88,23%, umur 3-4 tahun 11.76%. 

Yang berjenis kelamin laki-laki 29.41% dan perempuan 

70.58%.  

Berat badan responden sebelum dilakukan 

penelitian akan ditimbang selanjutkan akan 

dikelompokkan berat badannya menjadi 5, untuk 

jelasnya dapat dilihat pada tabel 1 

 

 

Tabel. 1 : Distribusi frekuensi rata-rata berat badan balita sebelum penelitian 

No Berat Badan(gr) Jumlah % 

1 

2 

3 

4 

5 

6200-6960 

6961-7721 

7722-8482 

8483-9243 

9244-10000 

Total 

2 

7 

2 

2 

4 

17 

11,76 

41,17 

11,76 

11,76 

23,52 

100 

Distribusi sampel menurut berat badan balita sebelum 

penelitian: yang terbanyak yaitu 6961-7721 gram. Berat 

Badan responden setelah diberikan intervensi PMT 

selama 30 hari yaitu rata-rata berat badannya dapat 

di lihat pada table 2. 

 

 

 Tabel 2 : Distribusi sampel menurut berat badan balita sesudah intervensi  

No Berat Badan(gr) Jumlah % 

1 

2 

3 

4 

5 

6700-7440 

7441-8181 

7441-8181 

8923-9663 

9664-10400 

Total 

4 

4 

1 

3 

5 

17 

23,52 

23,52 

5,88 

17,64 

29,41 

100 

 

Peningkatan Berat Badan Balita. Hasil analisis kenaikan 

rata-rata berat badan responden dapat 

dikelompokkan menjadi 4, untuk jelasnya dapat dilihat 

pada table 3  

 

Tabel 3 : Distribusi rata-rata peningkatan berat badan balita setelah intervensi 

No Berat Badan(gr) Jumlah % 

1 

2 

3 

4 

100-650 

651-1301 

1302-1952 

1953-2600 

Total 

13 

3 

0 

1 

17 

76,47 

17,64 

0 

5,88 

100 
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Pada table 3 menunjukkan bahwa responden yang 

mengalami peningkatan berat badan 100-650 gr yang 

terbanyak yaitu berjumlah 13 orang balita (76,4%). 

Analisis Bivariat 

  Pengaruh pemberian makanan tambahan 

terhadap peningkatan berat badan balita gizi kurang 

sebelum dan sesudah di berikan pemberian makanan 

tambahan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

 

Tabel 4 Pengaruh pemberian makanan tambahan terhadap Peningkatan berat badan balita gizi kurang sebelum 

dansesudah diberikanpemberian makanan tambahan di wilayah kerjapuskesmas pantoloan 

Variabel Berat Badan Mean ± SD SE P 

Sebelum Intervensi 

Setelah Intervensi 

8052,94 ± 1231,42 

8629,41 ±1236,30  

1298,663 

7299 

0,001 

0,849 

 

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa 

peningkatan berat badan balita gizi kurang sebelum 

pemberian makanan tambahan adalah 8052.94 

dengan standar deviasi 1231.421. Sesudah pemberian 

makanan tambahan didapat peningkatan berat 

badan adalah 8629.41 dengan standar deviasi 

1236.307. Terlihat perbedaan nilai mean sebelum dan 

sesudah diberikan pemberian makanan tambahan 

adalah -576.471 dengan standar deviasi 619.001. Hasil 

uji statistik didapatkan nilai p 0.001 yang lebih kecil dari 

pada nilai 0,05. Maka H noldi tolak, 

artinyaadapengaruh pemberian makanan tambahan 

terhadap peningkatan berat badan balita gizi kurang.  

Dari 

hasilujitersebutpenelitimenyimpulkanbahwaadapengar

uh pemberian makanan tambahan terhadap 

peningkatan berat badan balita gizi kurang di wilayah 

kerja Puskesmas Pantoloan. 

 

D. PEMBAHASAN 

Pengaruh pemberian makanan tambahan 

terhadap peningkatan berat badan balita gizi kurang 

ini di lakukan di Wilayah Kerja Puskesmas Pantoloan 
ditemukan 17 balita yang mengalami gangguan gizi 

atau balita yang mempunyai Berat badan bawah garis 

merah (BGM) yaitu berat badan tidak sesuai jika 

dibandingkan dengan umur 

Distribusi sampel dilihat dari tabel 4.5 

peningkatan berat badan sampel yang mengalami 

peningkatan berat badan 100-650 gr jumlah terbanyak. 

Dan hasil analisis bivariat tabel 4.6 menunjukkan 

peningkatan berat badan balita gizi kurang sebelum 

diberikan pemberian makanan tambahan adalah 

8052.94 dengan standar deviasi 1231.421. Sesudah 

diberikan pemberian makanan tambahan di dapat 

peningkatan berat badan adalah 8629.41 dengan 

standar deviasi 1236.307. Terlihat perbedaan nilai mean 

sebelum dan sesudah diberikan pemberian makanan 

tambahan adalah -576.471 dengan standar deviasi 

619.001.  

Hasil uji statistik didapatkan nilai p 0.001 yang 

lebih kecil dari pada nilai 0,05. 

penelitimenyimpulkanbahwaadapengaruh pemberian 

makanan tambahan lokal terhadap peningkatan berat 

badan balita gizi kurang di wilayah kerja Puskesmas 

Pantoloan. 

Menurut peneliti pemberian makanan tambahan 

pada anak gizi kurang apat menambah asupan zat gizi 

setiap hari dari makanan yang diberikan sehari-hari, 

dengan asupan lebih banyak dalam kurun waktu satu 

bulan dapat meningkatkan berat badan anak.  

Pemberian makanan tambahan pemulihan 

berupa susu formula bubuk oleh puskesmas telah 

disesuaikan dengan usia untuk kebutuhan dalam 

pertumbuhan para Balita bawah garis merah. Posisi 

makanan tambahan pemulihan ini adalah melengkapi 

zat-zat gizi yang kurang dari konsumsi sehari-hari 

(Notoatmodjo, 2007). Susu juga merupakan salah satu 

contoh makanan yang padat gizi, yaitu mengandung 

protein, lemak, karbohidrat, vitamin dan mineral (Lyen 

dkk, 2007). 

Berat badan adalah salah satu parameter yang 

memberikan gambaran massa tubuh. Massa tubuh 

sangat sensitif terhadap perubahan-perubahan yang 

mendadak, misalnya karena terserang penyakit infeksi, 

menurunnya nafsu makan atau menurunnya jumlah 

makanan yang dikonsumsi. Berat badan adalah 

parameter antropometri yang sangat labil(Bachyar 

2001). 

Dalam keadaan normal, dimana keadaan 

kesehatan baik dan keseimbangan antara konsumsi 

dan kebutuhan zat gizi terjamin, maka berat badan 

berkembang mengikuti pertambahan umur. Sebaliknya 

dalam keadaan yang abnormal, terdapat dua 

kemungkinan perkembangan berat badan, yaitu 

dapat berkembang cepat atau lebih lambat dari 

keadaan normal (Bachyar 2001). 

Asupan gizi yang tidak adekuat merupakan 

penyebab langsung anak menderita gangguan nutrisi, 
karena terlihat jelas jika terjadi gangguan nutrisi pada 

anak maka pertumbuhan dan perkembangan anak 

tersebut akan terganggu. Secara praktis pengertian gizi 

kurang adalah gangguan kesehatan akibat 

kekurangan atau ketidak seimbangan zat gizi yang 

diperlukan oleh pertumbuhan, aktivitas berfikir dan 

semua hal yang berhubungan dengan kehidupan. Gizi 

kurang banyak terjadi pada anak usia kurang dari 5 

tahun (Astuti, 2008). 

Gizi kurang pada anak disebut gizi kurang 

tenaga dan protein (GTP) atau kurang kalori protein 

(KKP). Gizi kurang pada anak menyebabkan 

pertumbuhan pada anak terhambat, karena dalam 

hal ini anak mengalami kurang energi (sumber tenaga) 

dan kurang protein (zat pembangun). Energi dan 

protein sangat dibutuhkan oleh anak untuk masa 

pertumbuhan dan perkembangannya (Wiku A, 

2008:287). 

Secara umum, kasus gizi kurang paling sering di 

derita oleh anak usia balita. Beberapa faktor 

penyebab anak mengalami kurang gizi karena anak 

balita merupakan periode transisi dari makanan bayi 

ke makanan orang dewasa, jadi anak balita perlu 

adaptasi dengan makanan tersebut. Pola asupan 

makan dan tingkat pendidikan orang tua untuk 

memenuhi kebutuhan gizi anak balita masih sangat 

kurang. Sehingga asupan gizi pada anak balita tidak 

tercukupi(siti, 2009). 

Kebutuhan gizi seseorang adalah jumlah yang 

diperkirakan cukup untuk memelihara kesehatan pada 

umumnya. Secara garis besar, kebutuhan gizi 

ditentukan oleh usia, jenis kelamin, aktivitas, berat 

badan dan tinggi badan. Antara asupan zat gizi dan 
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pengeluarannya harus ada keseimbangan sehingga 

diperoleh status gizi yang baik. Status gizi dapat 

dipantau dengan menimbang anak setiap bulan dan 

dicocokkan dengan kartu menuju sehat (KMS) (siti, 

2009). 

Masa balita adalah masa anak mulai berjalan 

dan merupakan masa yang paling hebat dalam 

tumbuh kembang, yaitu pada usia 1 sampai 5 tahun. 

Pada usia ini anak mengeksplorasi secara giat tentang 

lingkungannya seperti berusaha mengetahui 

bagaimana sesuatu bekerja, kata-kata, dan 

bagaimana mengontrolnya dengan tuntunan, negatif, 

dan keras kepala, masa ini merupakan masa yang 

penting terhadap perkembangan kepandaian dan 

pertumbuhan intelektual (Mitayani 2010). 

Dalam bahasan ini tumbuh kembang mencakup 

dua peristiwa, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. 

Kedua istilah ini mempunyai pengertian yang berbeda. 

Pertumbuhan lebih menekankan pada fisik, dan 

perkembangan lebih menekankan pada mental dan 

kejiwaan seseorang (Bachyar 2001). 

Pertumbuhan (growth) adalah peningkatan 

secara bertahap dari tubuh, organ dan jaringan dari 
masa konsepsi sampai remaja. Bukti yang menunjukan 

bahwa kecepatan dari pertumbuhan berbeda setiap 

tahapan kehidupan karena dipengaruhi oleh 

komlpeksitas dan ukuran dari organ serta rasio otot 

dengan lemak tubuh (Bachyar 2001).  

Perkembangan (development) adalah 

bertambahnya kemampuan (skill) dalam fungsi dan 

struktur tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang 

teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil proses 

pematangan. Perkembangan menyangkut adanya 

proses diferensiasi dari sel-sel tubuh, jaringan tubuh, 

organ-organ dan sistem organ yang berkembang 

sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat 

memenuhi fungsi didalamnya termasuk pula 

perkembangan emosi, intelektual, dan tingkah laku 

sebagai hasil interaksi dengan lingkunganya (Bachyar 

2001).  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Widya Lita Fitrianur ―Hubungan Intake 

Nutrien dengan Peningkatan Berat Badan Balita Bawah 

Garis Merah (BGM) di Wilayah Kerja Puskesmas Dinoyo 

Kota Malang‖ tahun 2011 bahwa ada hubungan 

antara intake hidratarang, protein, lemak dan air 

dengan peningkatan berat badan balita bawah garis 

merah (BGM). 

Menurut analisa peneliti penyebab dari balita gizi 

kurang yang ada di wilayah kerja Puskesmas Pantoloan 

tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi yang 

kurang, faktor lain yang menyebabkan adanya balita 

gizi kurang adalah balita yang mempunyai penyakit 

seperti cacingan, kelainan bawaan lahir seperti 

kelainan pencernaan serta dengan riwayat lahir BBLR. 

Wilayah kerja Puskesmas Pantoloan merupakan 

wilayah kota Palu yang terletak di pinggir kota dan 

masyarakatnya kurang mengetahui tentang gizi, 

khususnya tentang gizi seimbang serta pola makan 

yang baik bagi balitanya.  

E. KESIMPULAN 

Ada pengaruh pemberian makanan tambahan 

lokal terhadap status gizi anak balita gizi kurang di 

wilayah kerja Puskesmas Pantoloan Kota Palu. 

F. Ucapan Terima Kasih 

a. Direktur Poltekkes kemenkes Palu 

b. Kepala Provinsi Sulawesi Tengah 

c. Kepala Puskesmas Pantoloan dan jajarannya 

d. Responden daam penelitian ini. 
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ABSTRAK: Masa baduta merupakan masa yang paling penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak. 

Pada masa ini diperlukan vitamin A dalam jumlah yang cukup untuk pertumbuhan dan daya tahan tubuh terhadap 

penyakit. Kekurangan vitamin A dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh baduta serta meningkatkan risiko 

kesakitan dan kematian.Tujuan penelitian ini untuk menganalisis manfaat pencegahan vitamin A terhadap morbiditas 

dan status gizi stunting di Sulawesi Tengah. Jenis penelitian ini adalah cross sectional. Populasi dalam penelitian ini 

adalah anak berumur 6-23 bulan di Kabupaten Sigi dan Touna dengan jumlah sampel 352 orang. Penelitian efektif 

dilaksanakan selama 1 bulan 4 hari mulai 15 Agustus hingga 19 September 2016. Alat ukur yang digunakan adalah Alat 

Ukur Panjang Badan baduta dan Kuesioner yang telah diujicoba. Analisa data secara univariat menggunakan distribusi 

frekuensi, bivariat menggunakan Chi-square dan ods ratio. Vitamin A bermanfaat sebagai pencegahan bila ods ratio 

<1. Penelitian menunjukkan cakupan pemberian Vitamin A pada sampel penelitian sebesar 65,3% (Pebruari) dan 65,3% 

(Agustus). Morbitas baduta dalam 2 minggu terakhir meliputi demam (55,1%), diare (18,8%), Batuk (54,3%), ISPA (8,5%) 

dan Campak (5,1%). Prevalensi Stunting pada sampel penelitian sebesar 43,8%. Manfaat pencegahanasupan kapsul 

vitamin A terhadap diare sebesar 0,836 dan campak 0,066. Manfaat konsumsi kapsul vitamin A bulan Februari 
mencegah stunting sebesar 0,726 dan efek pencegahan asupan vitamin A bulan Agustus sebesar 0,766 sedangkan 

manfaat gabungan keduanya sebesar 0,737. Pemberian Vitamin A mencegah morbiditas dan stunting anak baduta di 

Sulawesi Tengah. 

 

Kata Kunci :Kapsul Vitamin A, Morbiditas, Stunting 

 

Abstarct: The Phase of Under-Two-years-child (Baduta) is the most important time in the process of growth and 

development of children. At this time, they require an amount of sufficient vitamin A for their growth and body 

resistance to disease. Vitamin A deficiency can decrease the immune system and increases the risk of morbidity of 

Baduta. The Aim of this study is to analyze the benefits of prevention of vitamin A on morbidity and nutritional status of 

stunting in Central Sulawesi. This study is cross sectional. The population is children aged 6-23 months in Sigi and Touna 

Regency with a sample of 352 people. Effective research carried out for 1 month 4 days from August 15 to September 

19, 2016. The instruments are the Length Measure Tool of Baduta and pretested questionnaire. Univariat data analysis 

uses frequency distribution, bivariate uses Chi-square and ods ratio. Vitamin A is useful as a preventive when ods ratio 

<1. This study shows coverage of Vitamin A in the sample amount to 65.3% (February) and 65.3% (August). In the past of 

two weeks, morbidity of Baduta include fever (55.1%), diarrhea (18.8%), cough (54.3%), respiratory infection (8.5%) and 

Measles (5.1%). Stunting prevalence in this sample is 43,8%. The Benefits of prevention of vitamin A capsules against 

diarrhea are 0,836 and 0,066 measles. Benefits of consumption of vitamin A capsules to prevent stunting in February are 

0.726 and the preventive effects of vitamin A in August amount to 0.766 while the combined benefits of both at 0.737. 

Providing Vitamin A prevents morbidity and stunting of Baduta in Central Sulawesi.  

 

Keywords: Capsule Vitamin A, Morbidity, Stunting 

 

A. Pendahuluan 

Masa baduta merupakan masa yang paling 

penting dalam proses pertumbuhan dan 

perkembangan anak. Pada masa ini diperlukan vitamin 

A dalam jumlah yang cukup untuk pertumbuhan dan 

daya tahan tubuh terhadap penyakit. Kekurangan 

vitamin A dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh 

baduta serta meningkatkan risiko kesakitan dan 

kematian. Kekurangan vitamin A juga merupakan 

penyebab utama kebutaan pada anak yang dapat 

dicegah. Untuk mengurangi risiko kesakitan dan 

kematian pada baduta dengan kekurangan vitamin A, 

Pemerintah menyelenggarakan kegiatan pemberian 

vitamin A dalam bentuk kapsul vitamin A biru 100.000 IU 

bagi bayi usia 6 sampai dengan 11 bulan, kapsul 

vitamin A merah 200.000 IU untuk anak baduta usia 12 

sampai dengan 59 bulan(1). 

Penelitian di India menunjukkan dari 20,2% anak-

anak yang menerima suplemen vitamin A dalam 6 

bulan terakhir, prevalensi stunting, wasting, dan gizi 

buruk lebih tinggi pada anak-anak yang tidak 

menerima vitamin A dibandingkan dengan mereka 

yang menerima vitamin A. Dalam keluarga dengan 

anak yang melakukan dan tidak menerima vitamin A, 

proporsi riwayat kematian masing-masing anak baduta 

adalah 8,4 dengan 11,4% (2).Penelitian di Brazil 

menujukkkan prevalensi kekurangan vitamin A sebesar 

24,4% dijumpai angka stunting sebesar 6,2%, 

Overweight 3,1%, dan underweight 2,1%(3). Sementara 

di Afrika selatan anak yang kekurangan vitamin A 

[memiliki konsentrasi serum retinol <20 mg/dl] sebesar 

5,8% dijumpai prevalensi stunting sebesar 40,5%, 

Overweight 23,1%, dan underweight 8,4%(4).Penelitian di 

Mojo-Surabaya, menunjukkan bahwa kombinasi 

vitamin A dan suplemen zinc mengurangi risiko infeksi 

dan meningkatkan pertumbuhan linear anak balita(5). 

Penelitian-penelitian terdahulu tersebut 

menunjukkan keterkaitan antara vitamin A, Morbiditas 

dan stunting pada baduta. Penelitian ini bertujuan 

untuk menilaimanfaat pencegahan vitamin A 

terhadap morbiditas dan stunting di Sulawesi Tengah. 

B. Bahan  
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Jenis penelitian ini adalah cross sectional. 

Penelitian ini dilaksanakan pada dua kabupaten di 

Sulawesi Tengah yaitu di wilayah kerja puskesmas 

Sampel penelitian diperoleh dari wilayah kerja 

Puskesmas Tombiano Kecamatan Tojo Barat dan 

Puskesmas Uekuli Kecamatan Tojo Kabupaten Touna. 

Wilayah kerja Puskesmas Biromaru Kecamatan Biromaru 

Kabupaten Sigi pada tanggal 15 Agustus 2016 hingga 

20 September 2016 dengan jumlah sampel sebanyak 

352 anak yang berumur 6-23 Bulan dengan Teknik 

pengambilan sampel secara purposive sampling. 

Menggunakan alat ukur panjang badan baduta, 

program WHO Antro 2005 dan Kuesioner yang telah 

diujicoba.Analisa data secara univariat menggunakan 

distribusi frekuensi, bivariat menggunakan Chi-square 

dan ods ratio. Memiliki manfaat pencegahan bila ods 

ratio < 1. 

C. Hasil 

Dari sampel penelitian ditemukan prevalensi 

stunting sebesar 43,8% dengan cakupan pemberian 

Vitamin A pada bulan Pebruari sebesar 65,3% dan 

cakupan pemberian bulan Agustus sebesar 65,3%. 

Anak yang memperoleh vitamin A lengkap pada bulan 

Pebruari dan Bulan Agustus sebesar 45,7%. Kejadian 

morbiditas tertinggi pada kejadian demam yaitu 

sebesar 55,1% kemudian kejadian Batuk sebesar 

45,7%.Terdapat hubungan antara konsumsi Vitamin A 

pada bulan Agustus dengan kejadian diare (p=0,0001). 

Namun Vitamin A menjadi faktor risiko terhadap 

kejadian diare pada anak sebesar 2,6 kali dibanding 

yang tidak mengonsumsi vitamin A.Hubungan 

pemberian Vitamin A terhadap kejadian campak 

terlihat pada pemberian Vitamin A pada bulan 

pebruari dengan nilai p=0,000 dengan manfaat 

pencegahan sebesar 0,06.

 

Tabel 1. Distribusi Responden Penelitian Manfaat Kapsul Vitamin A Terhadap Pencegahan Morbiditas Dan 

Stunting Anak Baduta Di Sulawesi Tengah 

Distribusi f % 

Wilayah Sampel   

Touna 179 50,9 

Sigi  173 49,1 

Kategori Umur   

6-11 Bulan 224 63,6 

12-23 Bulan 128 36,4 

Jenis Kelamin   

Laki-laki 188 53,4 

Perempuan 164 46,6 

Status Gizi   

Normal 198 56,2 

Stunting 154 43,8 

Pemberian Vitamin A Bulan Pebruari 

Ya 230 65,3 

Tidak 122 34,7 

Pemberian Vitamin A Bulan Agusutus   

Ya 230 65,3 

Tidak 122 34,7 

Pemberian Vit. A Bulan Pebruari+Agustus 

Lengkap 161 45,7 

Tidak Lengkap 191 54,3 

Morbiditas    

Demam 194 55,1 

Diare 66 18,8 

Batuk 161 45,7 

ISPA 30 8,5 

Campak 18 5,1 

Sumber: Data Primer, 2016 

Pemberian Vitamin A terbukti mencegah stunting 

pada baduta atau dapat dikatakan suplemen vitamin 

A memiliki manfaat pencegahan terhadap stunting. 

Secara rinci, manfaat pencegahan pemberian Vitamin 

A bulan Pebruari sebesar 0,726 sedangkan manfaat 

pencegahan pemberian pada bulan Agustus sebesar 

0,766. Gabungan dari keduangan memberikan 

manfaat pencegahan sebesar 0,737 terhadap stunting 

baduta di Sulawesi Tengah. 
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Tabel 2  Hubungan Asupan Kapsul Vitamin A dengan kejadian Diare anak Baduta di Sulawesi Tengah 

Variabel Independen 

Variabel Dependen 

ρ-value 
OR 

(95% CI) 
Tidak Diare Diare 

N % n % 

Vitamin A Pebruari       

Ya 183 79,6 47 20,4 
0,333 

1,312  

(0,807-2,132) Tidak 103 84,4 19 15,6 

Vitamin A Agustus       

Ya 175 76,1 55 23,9 0,001 2,652 

(1,443-4,876) Tidak 111 91,0 11 9,0  

Sumber: Data Primer, 2016 

 

D. Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan cakupan 

pemberian Vitamin A pada sampel penelitian sebesar 

65,3%. Anak yang memperoleh Vitamin A lengkap baik 

pada bulan Pebruari dan Bulan Agustus sebesar 45,7%. 

Adapun Sampel yang berumur 6-11 Bulan (63,6%) lebih 

banyak dibanding yang berumur 12-23 Bulan (36,4%). 

Dari sampel penelitian ditemukan prevalensi stunting 

sebesar 43,8% dengan kejadian morbiditas tertinggi 

pada kejadian demam yaitu sebesar 55,1% dan 

kejadian Batuk sebesar 45,7%. Analisis hubungan 

antara konsumsi Vitamin A pada bulan Agustus 

dengan kejadian diare (p=0,0001) menunjukkan 

terdapat hubungan. Namun Vitamin A menjadi faktor 

risiko terhadap kejadian diare pada anak sebesar 2,6 

kali dibanding pada anak yang tidak mengonsumsi 

vitamin A. Respon imun yang mendasari efek 

suplementasi vitamin A pada penyakit diare dan infeksi 

saluran pernapasan tidak selalu sama. Efek keseluruhan 

dari suplementasi pada penyakit diare mungkin karena 

pengobatan penyakit diare sebagai etiologis penyakit 

tunggal. Pada kenyataannya, kelompok yang 

mengalami penyakit diare, dapat cukup memiliki rute 

berbeda dan sarana yang merangsang patogenesis. 

Hasil pengelompokan bersama-sama dari semua diare 

terlepas dari penyebab yang menutupi efek 

pathogenspecific dari suplementasi vitamin A. 

Tabel 3  Hubungan Asupan Kapsul Vitamin A dengan kejadian Campak anak Baduta di Sulawesi Tengah 

Variabel Independen 

Variabel Dependen 

ρ-value 
OR 

(95% CI) Tidak Campak Campak 

n % n % 

Vitamin A Pebruari       

Ya 228 99,1 2 0,9 
0,000 

0,066 

(0,015-0,284) Tidak 106 86,9 16 13,1 

Vitamin A Agustus       

Ya 230 100 0 0 0,000 - 

Tidak 104 85,2 18 14,8 

Sumber: Data Primer, 2016 

 

Efek paradoks suplementasi Vitamin A terhadap diare 

mencerminkan kepentingan relatif dari diare karena 

patogen ini dibandingkan dengan enteropatogen 

lainnya. Kurangnya efek diferensial suplementasi pada 

batuk dengan demam dalam analisis stratifikasi 

mungkin mencerminkan epidemiologi infeksi saluran 

pernapasan. Transmisi patogen saluran pernapasan 

tidak melibatkan komponen lingkungan karena 

transmisi terutama melalui kontak langsung orang-ke-

orang. Akibatnya, paparan anak-anak untuk patogen 

ini bisa didistribusikan lebih merata melalui komunitas 

tanpa memandang perbedaan rumah tangga dalam 

karakteristik seperti sanitasi atau ketersediaan air.Di 

negara berkembang, penyakit diare diantara anak 

yang disebabkan oleh patogen, termasuk rotavirus, 

Escherichia coli, Shigela, Vibrio cholerae, Salmonella 

dan Entamoeba histolytica. Dari segi epidemiologi, 

klinik, immunologi dan patogenesis diare mungkin 

berbeda tergantung karakteristik patogen, seperti 

produksi toksin, invasi jaringan, kehilangan cairan dan 

elektrolit dan lokasi infeksi (6).

Tabel 4. Hubungan Asupan KapsulVitamin A dengan kejadian Stunting anak Baduta di Sulawesi Tengah 

Variabel Independen 

Variabel Dependen 

ρ-value 
OR 

(95% CI) 
Normal Stunting 

n % n % 

Vitamin A Pebruari       

Ya 141 61,3 89 38,7 
0,012 

0,726 

(0,576-0,916) Tidak 57 46,7 65 53,3 

Vitamin A Agustus       

Ya 139 60,4 92 39,6 0,039 0,766 

(0,606-0,969) Tidak 59 48,4 63 51,6  

Vitamin A Feb+Agust       

Lengkap 102 63,4 59 36,6 
0,018 

0,737 

(0,575-0,944) Tidak Lengkap 96 50,3 95 49,7 

Sumber: Data Primer, 2016 

Penelitian lain yang dilakukan secara acak, 

double blind pada 1.407 anak usia prasekolah 

Indonesia yang mengukur efek dari dosis tinggi vitamin 

A pada penyakit pernapasan dan diare akut. Tanda 
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dan gejala morbiditas dimonitor menggunakan 

surveilans oleh pewawancara terlatih. dosis tinggi 

vitamin A suplemen meningkatkan kejadian penyakit 

pernafasan akut (ISPA) sebesar 8%,. Efek merugikan 

pada penyakit pernapasan akut yang lebih rendah 

paling ditandai pada anak-anak dengan status gizi 

yang memadai (rasio tingkat 1,83, 95% interval 

kepercayaan 1,257-2,669). Sebaliknya, vitamin A 

cenderung menjadi pelindung pada anak-anak yang 

kekurangan gizi kronis (rasio tingkat 0,71, 95% interval 

kepercayaan 0,375-1,331). Tidak ada efek keseluruhan 

dosis tinggi suplemen vitamin A terhadap kejadian 

penyakit diare (rasio tingkat 1,06, 95% interval 

kepercayaan 0,920-1,225). Namun, kami menemukan 

interaksi yang signifikan antara suplementasi dan usia: 

vitamin A meningkatkan kejadian diare pada anak-

anak usia <30 bulan, tetapi cenderung mengurangi 

kejadian pada anak-anak yang lebih tua(6). 

Sommer et al (1986) melaporkan bahwa 

peningkatan risiko penyakit pernapasan akut ISPA dan 

diare pada anak kekurangan vitamin A. Percobaan 

intervensi di Aceh Indonesia yang menunjukkan 

penurunan 34% dalam kematian anak prasekolah 
berikut suplementasi dengan dosis tinggi vitamin A(7). 

Penelitian di wilayah rural Mexico City mengevaluasi 

efek dari suplementasi Vitamin A terhadap insiden 

penyakit infeksi saluran pernapasan dan diare. 

Sebanyak 188 anak-anak berusia 6-15 bulan menerima 

vitamin A (usia <12 bulan, 20 000 IU retinol dan anak 

usia >12 bulan 45 000 IU retinol) atau plasebo setiap 2 

bulan dan diikuti hingga 15 bulan. Suplementasi 

Vitamin A tidak berpengaruh signifikan terhadap risiko 

penyakit diare secara keseluruhan, tetapi mengurangi 

diare ringan 0,69 dan batuk dengan demam 0,69. 

Suplementasi vitamin A menurunkan penyakit diare 

selama musim panas (RR=0,74; 95% CI 0-57,0-94) 

Heterogenitas dalam menanggapi suplemen vitamin A 

mungkin mencerminkan heterogenitas dalam etiologi 

dan epidemiologi penyakit diare dan infeksi saluran 

pernapasan dan dampak suplementasi memiliki pada 

respon kekebalan tubuh(8).Hubungan pemberian 

Vitamin A terhadap kejadian campak terlihat pada 

pemberian Vitamin A pada bulan pebruari dengan 

nilai p=0,000 dengan manfaat pencegahan sebesar 

0,06. Di India(9) melaporkan kejadian berkurang 

campak pada anak-anak <23 mo tetapi tidak 

berpengaruh terhadap kejadian diare dan penyakit 

pernapasan akut.Suplementasi vitamin A yang 

diberikan secara simultan dengan vaksin campak, 

menimbulkan efek antibodi terhadap campak bila 

antibodi ibu juga ada. Pada bayi umur 6 bulan di 

Indonesia, pemberian vitamin A (30 mg RE) pada saat 

imunisasi dengan standar titre Schwarz vaksin campak 

mengganggu serokonversi terhadap campak pada 

bayi yang memperoleh antibodi ibunya, dan secara 

signifikan menurunkan insiden campak(10). 

Pemberian suplemen Vitamin A mengurangi 

mortalitas selama infeksi campak akut. Penelitian di 

Guinea-Bissau pada bayi baru lahir normal dengan 

berat lahir secara acak diberikan 50 000 IU (15 mg). 

Vitamin A untuk anak-anak di atas usia 6 bulan dapat 

mengurangi kejadian infeksi campak. Selama 

penelitian telah terjadi epidemi campak. Terkait data 

dari uji coba dengan data dari surveilans infeksi 

campak dan pengaruh Vitamin A terhadap kejadian 

campak sebelum usia 12 bulan pada kedua jenis 

kelamin. Sebanyak 165 kasus campak diidentifikasi 

antara 4183 anak-anak diikuti dari Vitamin perlakuan A 

mengurangi mortalitas selama infeksi campak akut 

pada usia 28 hari hingga usia 6 bulan, rasio tingkat 

kejadian campak untuk suplemen Vitamin A 

dibandingkan dengan placebo adalah 0,54 (95% CI 

0,25-1,15) pada anak laki-laki dan 1,57 (95% CI 0,80- 

3,08) pada anak perempuan. Angka-angka yang 

sesuai pada 12 bulan adalah 0,67 (95% CI 0,43-1,05) 

dan 1,17 (95% CI 0,76- 1,79). Pemberian suplemen 

Vitamin A dibandingkan dengan plasebo dikaitkan 

dengan rendahnya hari rawat inap penyakit campak, 

namun hal itu tidak terjadi pada anak perempuan. 

suplemen Vitamin A saat lahir dapat mengurangi 

kerentanan terhadap infeksi campak selama 6 bulan 

pertama kehidupan terutama pada anak laki-laki(11). 

Manfaat pencegahan pemberian Vitamin A 

bulan Pebruari sebesar 0,726 sedangkan manfaat 

pencegahan pemberian pada bulan Agustus sebesar 

0,766. Gabungan dari keduangan memberikan 

manfaat pencegahan sebesar 0,737 terhadap stunting 

baduta di Sulawesi Tengah. Sejalan dengan penelitian 

ini, Penelitian di Sudan pada 8.174 anak usia 6-72 bulan 

anak stunting menunjukkan bahwa asupan vitamin A 
dalam hal ini carotenoid meningkatkan tinggi badan 

anak stunting rata-rata 13 mm selama 18 bulan. Efek 

peningkatan tinggi badan terhadap bayi hingga usia 1 

tahun 3,3 kali dibanding pada anak yang berusia ≥ 3 

tahun. asupan yang kaya akan carotenoids 

meningkatkan rerata perbaikan tinggi badan dari 

anak-anak yang telah menderita stunting (12). 

Penelitian pada anak-anak Bedouin berusia 5,5-

10 tahun dari 8 dusun menunjukkan hasil rata-rata 

median retinol serum konsentrasi 218 g/l. Berarti 

prevalensi gizi defisit antara anak-anak yang stunting 

(23,4%), anemia (57,5%), kekurangan vitamin A (29,5%), 

defisiensi besi (28,4%), dan kekurangan vitamin E 

(17,1%). Kekurangan Vitamin A pada anak berefek 

pada kandungan hemoglobin yang rendah (11,3 vs 

11,8 g/dl; p <0,001), serum vitamin E (6.69 vs 7.23 mg/l; p 

<0,01) (13). 

Manfaat vitamin A terlihat jelas pada penelitian 

di Afrika selatan dimana fortifikasi Vitamin A 65-160 ug 

melalui roti dan jagung dapat memenuhi kebutuhan 

59% dari total asupan vitamin A pada anak-anak 

pedesaan dan 38% pada anak-anak perkotaan. 

Prevalensi stunting pada anak-anak diwilayah 

penelitian berkisar antara 13,9% hingga 40,9% (14). 

Dari hasil penelitian perlu meningkatkan kembali 

cakupan pemberian vitamin A sebagai upaya 

pencegahan morbiditas dan stunting pada baduta di 

Sulawesi Tengah. Memastikan bahwa pemberian 

Vitamin A tetap dilaksanakan sebagai bagian 

pencegahan diare dan penyakit campak. Pencatatan 

pemberian vitamin A ditulis dalam buku KIA merupakan 

tindakan administrasi yang membantu dalam 

penelusuran manfaat dari vitamin A dan masih perlu 

diakukan penelitian lanjutan misalnya efek pemberian 

vitamin A pada ibu Nifas terhadap stunting anak. 

 

E. Kesimpulan dan Saran 

Prevalensi Stunting pada sampel penelitian 

sebesar 43,8%. Manfaat pencegahan konsumsi vitamin 

A terhadap diare sebesar 0,836 dan campak 

0,066.Manfaat pencegahan konsumsi vitamin A bulan 

Februari terhadap stunting sebesar 0,726 dan manfaat 

pencegahan konsumsi vitamin A bulan Agustus sebesar 

0,766 sedangkan efek gabungan keduanya sebesar 
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0,737. Penelitian ini menyarankan peningkatan kembali 

cakupan pemberian vitamin A sebagai upaya 

pencegahan morbiditas dan stunting pada baduta di 

Sulawesi Tengah.Pemberian Vitamin A tetap 

dilaksanakan sebagai bagian pencegahan penyakit 

campak.Pencatatan pemberian vitamin A ditulis dalam 

buku KIA. Melakukan penelitian lanjutan efek 

pemberian vitamin A pada ibu Nifas terhadap stunting 

anak. 
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Anemia Profiles In Primary School Children Through The Complete Blood Count In SDN Tondo, Palu City 
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ABSTRAK: Kekurangan besi memberikan dampak yang merugikan bagi pertumbuhan dan perkembangan mental serta 

perilaku anak, menurunkan daya tahan tubuh dan menurunkan konsentrasi belajar. Oleh karena itu, mengingat 

pentingnya kebutuhan zat besi pada anak usia sekolah maka melalui penelitian ini diharapkan dapat memperoleh 

data mengenai kejadian anemia yang terjadi di salah satu sekolah dasar di Kota Palu. Penelitian ini bersifat deskriptif 

dengan menggunakan pendekatan metode cross sectional. Sampel dari penelitian ini adalah anak usia sekolah dasar 

pada Sekolah Dasar di Kecamatan Mantikore, Kelurahan Tondo, Kota Palu yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi 

yaitu sebanyak 32 orang. Subyek yang memenuhi kriteria diambil sampel darah venanya dan diperiksa di laboratorium 

kesehatan daerah. Hasil Penelitian : berdasarkan usia diperoleh usia 11 – 13 tahun (96,8%) lebih tinggi dibanding usia 8 – 

10 tahun (3,2 %). Pemeriksaan hemoglobin diperoleh Hb <11 g/dL sedikitnya 9.4% dibanding dengan > 11 g/dL yaitu 

90.6%. angka eritrosit < 3.8 x /uL sedikitnya 3.2% dibanding dengan 3.8 – 5.5 x /uL 96.8%. Pemeriksaan Hematokrit 

100% 31 – 43%. indeks eritrosit nilai MCV terdapat < 82 fL 6.25%, 82 – 92 fL 78.12%, dan > 92 fL 15.63%. Nilai MCH < 27 pg 

21.87%, 27 – 31 pg 78.13%. Berbeda halnya dengan nilai MCH < 32 g/dL 25%, sedangkan 32 – 36 g/dL 75%. Berdasarkan 

hasil-hasil tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa kejadian anemia mikrositik hipokromik sebanyak 1 orang atau 

3.12%, sedangkan anemia mikrositik normokromik sebanyak 2 orang atau 6.25%, yang tidak mengalami anemia sangat 

banyak yaitu 29 orang atau 90.63%. 

Kata kunci : anemia, anak usia sekolah dasar, hemoglobin. 

ABSTRACT: Anemia is more common is iron deficiency anemia. It is obtained from the examination of hemoglobin levels 

at the age of 6-14 years is <12g / dL and MCHC <31%. Iron deficiency gives an adverse impact on growth and mental 

development, behavior of children, lowered immune system also lowering the concentration. This descriptive study 

using cross sectional approach. Samples are 32 primary school age children in elementary schools of District Mantikore, 

Village Tondo, Palu City. Subjects who meet the criteria of the vein blood samples taken and examined in regional 

health laboratory. Based on research obtained 9.4% of the value of Hb<11 g / dL and 90.6% value Hb> 11 g / dL. The 

index value of MCV <82 fL 6:25%, 82-92 fL 78.12%, and> 92 fL 15.63%; MCH<27 pg 21.87% 27-31 78.13% pg; MCHC value 

<32 g / dL to 25%, while 32-36 g / dL 75%. Characteristics of research subjects by age the vast majority were aged 11-13 

years (96.8%); Characteristics of research subjects by sex between men and women equally (50%) and Hemoglobin 

respondents <11 g / dLare 9.4%. 

Keywords: anemia, children of primary school age, hemoglobin. 

A. Pendahuluan 

Keadaan berkurangnya volume sel darah merah 

atau kadar hemoglobin dalam darah merupakan 

anemia(1). Seseorang yang menderita anemia, sel 

darah merahnya tidak dapat mengangkut banyak 

oksigen (2). Pada negara berkembang sekitar 3,5 juta 

penduduk mengalami anemia dan dialami anak-anak 
lebih dari 50% (3). Proporsi anemia di Indonesia secara 

nasional yaitu 26,4 % pada anak usia 5 – 14 tahun(4). 

Proporsi tinggi ditemukan pada bayi dan awal masa 

anak-anak. Berdasarkan jenis kelamin, anak 

perempuan umumnya memiliki prevalensi yang tinggi 

dibandingkan laki-laki. Penelitian serupa dilakukan di 

maroko pada anak berusia 1 – 5 tahun dan 

menunjukkan hal serupa (3). 

Anemia yang lebih banyak diderita adalah 

anemia defisiensi besi (ADB). Kekurangan besi 

didefinisikan sebagai kondisi tidak ada penyimpanan 

zat besi dan menyebabkan asupannya terganggu 

untuk jaringan termasuk eritropoetin. Pada keadaan 

kekurangan zat besi yang lebih lama dapat 

menyebabkan anemia (5). Anemia defisiensi besi 

diperoleh dari pemeriksaan serum ferritin (<12 g/L) 

dengan kadar hemoglobin pada usia 6 – 14 tahun 

yaitu < 12g/dL dan MCHC < 31% (6)(7).  

Pada orang dewasa, kebutuhan zat besi 

diperlukan kira-kira 5% dari total diet makanan harian. 

Pada bayi dan anak-anak kebutuhan zat besi 

meningkat hingga 30% setiap hari karena digunakan 

untuk pertumbuhan dan dapat meningkatkan massa 

otot. Saat neonatus hingga usia 4 bulan, bayi 

memasuki periode ―iron feast‖ yang merupakan waktu 

bayi menyimpan cadangan besi dan mencukupi 

kebutuhan hemoglobin pada konsentrasi 17 g/dL saat 

lahir dan turun hingga 11 g/dL saat usia 2 bulan. Saat 

usia 4 bulan secara alamiah keseimbangan zat besi 

berubah dari keadaan yang ―kaya‖ menjadi ―miskin‖. 

Volume darah berkembang pesat dari usia 4 bulan 
hingga 12 bulan dan kebutuhan zat besi akan dijaga 

pada konsentrasi hemoglobin 12,5 g/dL. Oleh 

karenanya, zat besi dapat dikatakan sebagai nutrisi 

esensial, secara alamiah dibutuhkan dalam 

pertumbuhan dan perkembangan terutama oleh anak 

(8).  

Pertumbuhan dan perkembangan anak akan 

turut serta memberikan beberapa dampak negatif 

(2)(4). Pada bayi, pertumbuhan otak sangat 

memerlukan oksigen dan mengakibatkan perubahan 

fungsi kognitif, perkembangan motorik, perkembangan 

mental, perilaku dan gangguan psikomotor (1). Studi 

penelitian terbaru menunjukkan bahwa zat besi sangat 

dibutuhkan pada perkemabangan sistem imunitas 

tubuh. Defisiensi zat besi, akan berakibat respon 

adekuat imunitas. Peran zat besi terutama dibutuhkan 

pada sel imuni dalam proliferasi, perkembangan 

limfosit, berhubungan pula dengan respon spesifik 

infeksi (9). 

Pada anak usia sekolah kekurangan besi 

memberikan dampak dalam menurunkan konsentrasi 

belajar(10). Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah 

memperoleh data mengenai kejadian anemia yang 
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terjadi di salah satu sekolah dasar di Kota Palu, yaitu 

SDN Tondo Palu. 

B. Metode 

Penelitian ini merupakan studi deskriptif dengan 

menggunakan pendekatan metode cross sectional, 

dilaksanakan pada bulan september 2015 pada SDN 

Tondo Palu. Populasi dan subyek penelitian adalah 

anak usia 8 – 13 tahun pada kelas VI, yang diizinkan 

orang tuanya mengikuti jalannya penelitian. Pemilihan 

sampel dilakukan secara random sampling. 

Variabel bebas yang diteliti adalah jenis kelamin, 

usia, indeks massa tubuh, hemoglobin, angka eritrosit, 

hematokrit, dan indeks eritrosit. Variabel terikat pada 

penelitian adalah anemia defisiensi besi. 

Subyek penelitian diberikan surat penjelasan 

penelitian dan diserahkan kepada orang tua 

mengenai tujuan penelitian dan manfaat penelitian, 

kemudian orang tua yang setuju anaknya berpartisipasi 

menandatangani informed consent yang tersedia. 

Pemeriksaan indeks massa tubuh adalah dengan 

mengukur berat badan menggunakan timbangan dan 

tinggi badan dengan staturmeter. Prosedur 

pemeriksaanya yaitu subjek berdiri tanpa 
menggunakan alas kaki untuk diukur tingginya dan 

saat diukur berat badan pada timbangan tidak 

menggunakan baju tebal dan alas kaki. 

Prosedur pemeriksaan hemoglobin (Hb) yang 

digunakan yaitu melalui pemeriksaan complete blood 

count agar diperoleh gambaran indeks eritrosit yang 

jelas menurut prosedur laboratorium kesehatan daerah. 

Pertama, fossa cubiti subyek dibersihkan dengan 

alkhohol swab, tunggu hingga kering. Kedua, diambil 

darah 3ml menggunakan vacutainer dan atau jarum 

spuit pada vena mediana cubiti dan ditempatkan 

pada tabung yang mengandung EDTA agar tidak 

menjendal. Selanjutnya, sampel diberi label sesuai 

nomer, identitas, usia dan jenis kelamin dan kemudian 

dilakukan pemeriksaan complete blood count di 

Laboratorium Kesehatan Daerah. Batasan anemia 

kadar Hb umur 6-14 tahun yaitu < 12g/dl dan MCHC < 

31 % (32%-35%), kadar ferritin tidak dilakukan dalam 

penelitian ini. Subyek yang diperiksa kemudian hasil 

interpretasinya dikirimkan kepada orang tuanya 

masing-masing. Hasil interpretasi berupa saran 

pemeriksaan dan penanganan selanjutnya. 

Pengolahan data berupa proses editing, verifikasi data, 

koding dan entry data karakteristik. Interpretasi data 

dilakukan secara deskriptif pada variabel yang telah 

ditentukan. Penyajian data dalam bentuk tabulasi. 

C. Hasil 

Melalui penelitian diperoleh 32 subyek, 16 (50%) 

laki-laki dan 16 (50 %) perempuan. Indeks massa tubuh 

didapatkan obesitas 1 laki-laki (3.125 %) dan 1 

perempuan (3.125 %), gemuk 1 laki-laki (3.125 %) dan 2 
perempuan (6.25 %). Hemoglobin didapatkan < 11 

g/dL hanya pada perempuan 3 (9.4 %). Angka eritrosit 

< 3.8 x 106/uL yaitu pada perempuan sedikitnya 1 (3.2 

%). Nilai hematokrit pada laki-laki dan perempuan 

normal. Indeks eritrosit pada MCV <82 fL sedikitnya 2 

perempuan (6.25 %), MCH <27 pg sedikitnya 4 laki-laki 

(12.49 %) dan 3 perempuan (9.38 %), MCHC < 32% yaitu 

3 laki-laki (9.37 %) dan 5 perempuan (16.62 %). Tabel 1.

Tabel 1. KarakteristikDistribusiSubjekPenelitian 
No Karakteristik Kategori JenisKelamin Jumlah 

Laki-laki Perempuan 

1. Usia 8 – 10 tahun 1 (3.13%) 0 1 (3.13) 

11 – 13 tahun 15 (46.87%) 16 (50%) 31 (96.87%) 

2. JenisKelamin  16 (50%) 16 (50 %) 32 (100%) 

 

3. 

 

IndeksMasaTubuh 

Normal 14 (43.75%) 13 (40.62 %) 27 (84.39%) 

Gemuk 1 (3.125 %) 2 (6.25%) 3 (9.38%) 

Obesitas 1 (3.125 %) 1 (3.125 %) 2 (6.25%) 

 

4. 

 

Hemoglobin 

> 11 g/ dL 16 (50%) 13 (40.6 %) 29 (90.6%) 

< 11 g/dL 0 3 (9.4 %) 3 (9.4%) 

 

5. 

 

AngkaEritrosit 
< 3.8 x /uL 0 1 (3.2 %) 1 (3.2%) 

3.8 – 5.5 x /uL 16 (50 %) 15 (46.8 %) 31 (96.8) 

  > 5.5 x /uL 0 0 0 

6. Hematokrit 

 

< 31 % 

31 – 43 % 

0 

16 (50 %) 

0 

16 (50 %) 

0 

32 (100%) 

> 43 % 0 0 0 

7. IndeksEritrosit     

 

MCV 

< 82 fL 0 2 (6.25 %) 2 (6.25 %) 

82 – 92 fL 14 (43.75%) 11 (34.37 %) 25 (78.12 %) 

> 92 fL 2 (6.25 %) 3 (9.38 %) 5 (15.63 %) 

 

MCH 

< 27 pg 4 (12.49 %) 3 (9.38 %) 7 (21.87 %) 

27 – 31 pg 12 (37.5 %) 13 (40.62 %) 25 (78.13 %) 

> 31 pg 0 0 0 

 

MCHC 

< 32 g/dL 3 (9.37 %) 5 (15.62 %) 8 (25 %) 

32 – 36 g/dL 12 (37.5 %) 12 (37.5 %) 24 (75 %) 

> 36 g/dL 0 0 0 

 

Umur subyek termuda yaitu 10 tahun, kadar Hb 

terendah 10.1 g/dL, angka eritrosit terendah 3,23 x 

106/uL, indeks eritrosit terendah MCV 72 fL, MCH 23,6 

pg, dan MCHC 28.2 g/dL. Berdasarkan parameter 

tersebut, anemia dapat dikategorikan anemia 

mikrositik hipokromik 1 (3.12%) dan anemia normositik 

normokromik 2 (6,25%). Tabel 2.

Tabel 2. Karakteristiksubjekpenelitianberdasarkankejadian anemia 

Kejadian Anemia Jumlah Presentasi (%) 

Anemia Mikrositik Hipokromik 1 3.12 

Anemia Normositik Normokromik 2 6.25 

Anemia Makrositik 0 0 

Normal 29 90.63 
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Total 32 100 

 

D. Pembahasan 

Karakteristik subyek penelitian 

Pada penelitian ini9,38% anak mengalami gizi 

gemuk dan 6.25% gizi obesitas. Presentase anak 

dengan gizi gemuk hampir mendekati dengan 

karakteristik anak pada penelitian secara nasional 

menurut RISKESDAS 2013 yaitu 10,8 % namun, terdapat 

perbedaan pada gizi obesitas yaitu 8,8 %. Hal tersebut 

dapat disebabkan jumlah sampel yang digunakan 

pada RISKESDAS lebih besar(4).  

Tidak diperoleh data presentase gizi kurus pada 

penelitian ini, berbanding terbalik dengan gizi normal 

yang merupakan presentasi terbanyak yaitu 84.4%. 

Data RISKESDAS 2010 yang menyebutkan bahwa status 

gizi kurus lebih banyak terjadi pada pedesaan yaitu 

13,5% dan status gizi gemuk terjadi di perkotaan 13,7% 

(11).Salah satu hal yang mungkin dapat memberi 

pengaruh yaitu konsumsi telur, daging, susu cenderung 
lebih tinggi didaerah perkotaan dibanding dengan 

pedesaan. Begitu juga dengan penambahan jumlah 

balita pada keluarga menyebabkan terjadinya 

penunuruan konsumsi di pedesaan, sebaliknya 

peningkatan konsumsi ikan, daging, telur, susu terjadi 

saat ada penambahan balita di keluarga pada 

perkotaan (12). 

Keadaan gizi yang baik bila seimbang antara 

perkembangan fisik dan perkembangan mental 

intelektual. Dua faktor yang turut mempengaruhi 

adalah konsumsi makanan dan kesehatan. Konsumsi 

dipengaruhi zat gizi dalam makanan, program 

pemberian makanan dalam keluarga, kebiasaan 

makan, pemeliharaan, kesehatan, daya beli keluarga, 

lingkungan fisik dan sosial (13). 

 

Distribusi anemia dan anemia defisiensi besi 

Presentase anemia mikrositik hipokromik yaitu 

3,12% dan anemia normositik normokromik 6,25%. 

Kedua jenis anemia tersebut dapat diakibatkan oleh 

anemia defisiensi besi dan oleh karena sebab lain yaitu 

kehilangan darah dan hemolisis. Beberapa penyakit 

lain juga dapat mempengaruhi seperti malaria, 

kecacingan, diet rendah zat besi, dan pengaruh pasca 

melahirkan dari ibu yang mengalami defisiensi zat besi 

(8)(14).  

Penelitian terbaru oleh Hassan 2016 

mengemukakan bahwa zat besi merupakan elemen 

penting dalam perkembangan sistem kekebalan 

tubuh. Bila terjadi kekurangan akan mempengaruhi 

kemampuan tubuh untuk memiliki respon imun yang 

memadai. Peran zat besi dalam imunitas diperlukan 

untuk proliferasi sel imun. Tingkat Immunoglobulin (Ig) G 

secara signifikan lebih rendah pada pasien 

dibandingkan dengan kontrol, sementara tidak ada 

perbedaan yang signifikan antara pasien dan kontrol 

berkaitan dengan tingkat IgA dan IgM (9). 

Immunoglobulin memiliki lima jenis yaitu Ig G, Ig A, Ig M, 

Ig E dan Ig D kesemuanya berfungsi untuk melindungi 

tubuh melalui proses kekebalan. Ig G merupakan 

antibodi pertama yang terlibat dalam respon imunitas 

lanjutan dan mengikat beragam patogen seperti virus, 

bakteri dan fungi. Ig A adalah antibodi yang berperan 

dalam imunitas mukosa. Ig M merupakan antibodi 

pertama yang hadir pada 20 minggu pertama masa 
janin kehidupan seorang manusia. Ig E berperan dalam 

sistem imun yang merespon parasit dan reaksi alergi 

hipersensitivitas, sedangkan Ig D berperan 

mengendalikan produksi antibodi sel B (15). 

Penelitian yang dilakukan oleh Pala, 2010 

menunjukkan bahwa 67.3% subyek mengalami ADB, 

21.6% dengan defisinsi zat besi dan 15 % subyek 

memiliki hasil abnormal DDST-II. Ditemukan delayed 

pada perkembangan personal/sosial, motorik kasan 

dan perkembangan kemampuan bahasa. Hasil ini 

menunjukkan hasil serupa dengen penelitian 

sebelumnya yang menyebutkan ADB memberi 

dampak gangguan psikomotorik selama masa kanak-

kanak (10). 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil 

beberapa kesimpulan : 1.Karakteristik subjek penelitian 

berdasarkan usia yang terbanyak adalah usia 11 – 13 

tahun (96.8%); 2. Karakteristik subjek penelitian 
berdasarkan jenis kelamin antara laki-laki dan 

perempuan sama (50%); 3. Kadar Hemoglobin 

responden < 11 g/dL (anemia) 9.4 %. 

Saran penelitian selanjutnya dilakukan penelitian 

lanjutan untuk mengetahui kejadian anemia pada 

anak usia sekolah dengan sampel yang lebih banyak 

dan rentang usia yang bervariasi, serta pemeriksaan 

kadar serum iron untuk memastikan anemia defisiensi 

besi. 
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ABSTRAK: Kebugaran jasmani tiap orang berbeda. Salah satunya dipengaruhi oleh aktivitas yang dilakukan, terlebih 

lagi jika dilihat dari sisi siswa sekolah menengah olahraga yang notabene memiliki kekhususan pendidikan olahraga. 

Untuk mempertahankan kebugarannnya, siswa dituntut untuk dapat mengatur pola hidupnya dengan menghindari 

makanan yang tidak sesuai kebutuhan tubuh dan teratur mengikuti aktivitas fisik berupa olahraga rutin terjadwal. 
Diharapkan siswa dapat memaksimalkan kemampuan fisik dan pikiran untuk beraktivitas di sekolah. Terkait dengan hal 

tersebut, penelitian ini dilakukan khusus di sekolah menegah olah raga Sulawesi tengan guna mengetahui tingkat 

kebugaran siswa baru. Desain penelitian yang akan dipakai adalah survey analitik dengan pendekatan cross 

sectional. Teknik pengambilan sampel yaitu purposivesampling. Subyek yang terpilih yaitu yang memenuhi 

kriteria inklusi dan eksklusi.Instrumen yang digunakan pada penelitian ini berupa alat ukur kadar hemoglobin meter 

serta tes tingkat kebugaran jasmani dengan metode harvard step test. Kadar hemoglobin diperoleh sebanyak 15 

subjek anemia atau 34.9 % dan 28 subjek normal 65.1 % dan tidak teradapat subjek yang polistemia (0%). Tingkat 

kebugaran jasmani subjek adalah kebugaran kurang sekali 3 subjek (4.3%), kurang 5 subjek (7.1%), sedang 27 subjek 

(38.6%), baik 15 subjek (21.4%), baik sekali 20 subjek (28.6%). Analisis bivariat kadar hemoglobin dengan tingkat 

kebugaran jasmani diperoleh nilai p 0,705 yang menunjukkan bahwa korelasi antara kadar hemoglobin dengan tingkat 

kebugaran jasmani tidak bermakna. Nilai korelasi sebesar 0,070 menunjukkan korelasi positif dengan kekuatan korelasi 

yang sangat lemah. 

 

Kata kunci : hemoglobin, kebugaran jasmani,harvard step test. 

 

ABSTRACT: Physical fitness of each person is different. It components related to health where one of them is the transport 

of oxygen by the cardiovascular system including blood and hemoglobin. Abnormal hemoglobin levels will affect a 

person's health and disrupt the process of blood circulation in the body. This research uses analytic survey with cross 

sectional approach. The sampling technique is purposive sampling. The instrument used in this study of the levels of 

hemoglobin meter measuring instrument and level of physical fitness tests with methods Harvard step test. There are 43 

men (61.42%) and 27 women (38.58%) as a research subject. A hemoglobin level of 34.3% was obtained as anemia, 

64.3% normal and 1.4% was polycythemia. On fitness levels, there are 4.3% was very bad, bad level of 7.1%, medium 

was 38.6%, 21.4% good and excellent levels of 28.6%. There’s a positive correlation with the weak force between 

hemoglobin levels to the level of physical fitness of students,hemoglobinlevel is average of 14.36 g / dL, and level of 

physical fitness is 65.59 or medium category. 

 

Keywords: hemoglobin, physical fitness, Harvard step test. 

 

A. Pendahuluan 

Kondisi tubuh yang bugar harus dimiliki 

seseorang untuk mendapatkan suatu pekerjaan 

dengan hasil yang maksimal agar dapat menjalankan 

aktivitas sehari-hari. Kebugaran jasmani atau 

kesegaran jasmani adalah keadaan yang dimiliki 

seseorang yang dikaitkan dengan kemampuan untuk 

melakukan aktivitas fisik (1). 

Kebugaran jasmani tiap orang berbeda. Salah 

satunya dipengaruhi oleh aktivitas yang dilakukan, 

terlebih lagi jika dilihat dari sisi siswa sekolah menengah 

olahraga yang notabene memiliki kekhususan 

pendidikan olahraga. Untuk mempertahankan 

kebugarannnya, siswa dituntut untuk dapat mengatur 

pola hidupnya dengan menghindari makanan yang 

tidak sesuai kebutuhan tubuh dan teratur mengikuti 

aktivitas fisik berupa olahraga rutin terjadwal. Dengan 
demikian diharapkan siswa dapat memaksimalkan 

kemampuan fisik dan pikiran untuk beraktivitas di 

sekolah. Terkait dengan hal tersebut, penelitian ini 

dilakukan khusus di sekolah menegah olah raga 

Sulawesi tengan guna mengetahui tingkat kebugaran 

siswa baru (2). 

Komponen kebugaran jasmani yang 

berhubungan dengan kesehatan meliputi komposisi 

tubuh, kesegaran jantung dan peredaran darah, daya 

tahan otot dan kekuatannya (3). Selain itu pula, tingkat 

kebugaran jasmani seseorang dipengaruhi oleh faktor 

lain seperti suplai oksigen pada sistem respirasi, 

pengangkutan oksigen oleh sistem kardiovaskular 

termasuk darah dan hemoglobin, energi pada sistem 

metabolisme, status gizi, faktor tersebut secara fisiologis 

semestinya berfungsi secara simultan (4). 

Hemoglobin merupakan kompleks protein yang 

terdiri dari heme yang mengandung besi dan globin 

dengan interaksi diantara heme dan globin 

menyebabkan hemoglobin (Hb) merupakan perangkat 

yang ireversibel untuk mengangkut oksigen (5). Uraian 

singkat tentang pengertian dan fungsi hemoglobin di 

atas dapat ditarik kesimpulan apabila kadar 

hemoglobin yang tidak normal maka akan 

mempengaruhi kesehatan seseorang serta 

mengganggu proses sirkulasi darah yang ada di dalam 

tubuh.  
Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui 

apakah ada hubungan kadar hemoglobin dengan 

kebugaran jasmani. Untuk itu perlu diadakan penelitian 

tentang hubungan kadar hemoglobin dengan 

kebugaran jasmani pada siswa sekolah, melalui 

pengujian kebugaran jasmani dengan metode Harvard 

step test. 

 

B. Metode 
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Desain penelitian yang digunakan adalah 

survey analitik dengan pendekatan cross sectional 

untuk mencari hubungan antara kadar hemoglobin 

dengan tingkat kebugaran jasmani siswa sekolah 

menengah olahraga Prov.Sulawesi Tengah. Pemilihan 

sampel penelitian dilakukan dengan metode purposive 

sampling, yang memenuhi syarat kriteria inklusi dan 

ekslusi (6). 

Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah : 1. 

Siswa sekolah menengah olahraga yang berusia 13 

– 16 tahun; 2. Bersedia menjadi subyek penelitian. 

Kriteria eksklusi pada penelitian ini adalah : 1. Siswa 

yang mengkonsumsi suplemen vitamin B6, B12 , C 

dan zat besi; 2. Siswa yang berolahraga sesaat 

sebelum tes uji kebugaran; 3. Siswa yang dalam 

kondisi demam, penyakit jantung dan paru-paru; 4. 

Siswa yang menderita penyakit Anemia, Leukimia, 

Thalassemia; 5.Siswa yang sedang menstruasi. 

Prosedur pemeriksaan hemoglobin (Hb) yang 

digunakan yaitu dengan melalui pemeriksaan 

skinpuncturecapillary whole blood hb strip test agar 

diperoleh nilai hemoglobin menurut prosedur easy 

touch GCHb for in vitro diagnostic use only. Pertama, 
ujung jari tangan yang dipilih (fingerstick) dibersihkan 

menggunakan alkhohol swab, biarkan kering. Kedua, 

tusuk dengan lancet steril. Daerah tusukan harus dalam 

sehingga darah tidak harus diperas keluar. Ketiga, 

setelah darah keluar, buang tetes darah pertama 

dengan memakai kapas kering, tetes berikutnya boleh 

dipakai untuk pemeriksaan. Keempat, tempatkan 

darah yang akan diperiksa pada strip test yang 

tersedia, tunggu hasilnya sekitar 2 menit pada layar 

hemoglobinometer digital. : kadar Hemoglobin normal: 

14,0-18,0 gr/dl pada pria , 12,0-16,0 gr/dl pada wanita ; 

anemia : < 14,0 gr/dl pada pria dan < 12,0 gr/dl pada 

wanita ; polisitemia: >18,0 gr/dl pada pria, >16,0 gr/dl 

pada wanita (7) 

Kebugaran jasmani diukur menggunakan 

harvard step test. Prosedur pelaksaannya: 1.Subjek 

penelitian berdiri menghadap bangku setinggi 40 cm 

sambil mendengarkan detakan dari sebuah 

metronome dengan frekuensi 120 kali/menit; 2. 

Meminta subjek penelitian untuk naik turun bangku 

dengan frekuensi 30 kali naik dan 30 kali turun, yang 

setiap menempatkan salah satu kaki di bangku sesuai 

dengan irama metronom. Selama melaksanakan tes, 

subjek penelitian diminta dalam posisi badan tegak; 

3.Pada detakan berikutnya (dianggap sebagai 

detakan kedua) kaki lainnya dinaikkan ke bangku, 

sehingga subjek penelitian dalam posisi berdiri tegak 

di atas bangku; 4. Pada detakan ketiga, kaki yang 

pertama kali naik di turunkan; 5. Pada detakan 

keempat, kaki yang masih di atas bangku diturunkan 

pula sehingga subjek penelitian berdiri tegak lagi di 

depan bangku; 6. Siklus tersebut diulang terus-menerus 

sampai subjek penelitian tidak kuat lagi, tetapi tidak 

boleh lebih dari 5 menit. Catat lama percobaan 

dengan menggunakan stopwatch; 7. Segera setelah 

dilakukannya percobaan ini, subjek penelitian diminta 

duduk dan denyut nadi dihitung sekali pada menit 

pertama setelah test selama 30 detik, kemudian 

dimasukkan ke dalam rumus sebagai berikut : 

 
Interpretasi Fitnes Score yaitu 90 – atas Baik 

Sekali, 80 – 89 Baik, 65 – 79 Sedang, 55 – 64 Kurang dan 

0 – 54 Kurang Sekali (8). Pelaksanaan tes ini dilakukan 

satu hari sesuai dengan ketentuan. Setiap hasil dicatat 

dan dimasukkan dalam rumus Fitnes score, sehingga 

akan diperoleh kategori tingkat kebugaran jasmani. 

Pengolahan data berupa proses editing, verifikasi data, 

koding dan tabulating, dan entry. Interpretasi data 

dilakukan secara deskriptif pada variabel yang telah 

ditentukan. Penyajian data dalam bentuk tabulasi. 

Analisa yang digunakan adalah analisa univariat dan 

analisa bivariat dengan menggunakan uji gamma 

untuk mencari hubungan antara kadar hemoglobin 

dengan tingkat kebugaran jasmani. 
 

C. Hasil 

Penelitian ini dilakukan pada siswa smanor kelas 

X, XI, dan XII pada bulan November 2016. Dari 169 

subyek yang masuk kriteria inklusi dan menyetujui 

informed conset berjumlah 70 orang. Subjek penelitian 

yang telah setuju tersebut, kemudian dilakukan 

pengukuran kadar hemoglobin dan tes Harvard untuk 

mengetahui kebugaran jasmaninya. 

Karakteristik Subjek Penelitian 

Berdasarkan jenis kelamin subyek penelitian terisi 

dari laki-laki 43 orang (61.42 %) dan perempuan 27 

orang (38.58 %). Rentang usia subyek yaitu 14 sampai 

dengan 23 tahun. Usia terbanyak 15 tahun (51,4%) dan 

16 tahun (30 %). Menurut asal kelas distribusi subyek 

kelas X sebanyak 64,3%, kemudian kelas XI 25,7% dan 

Kelas XII sebanyak 7%.  

Karakteristik bidang olahraga subjek penelitian 

yaitu Subjek berjumlah 70 orang yang berasal dari 

Sembilan cabang olahraga berbeda. Asal cabang 

olahraga terbanyak subjek yaitu atletik 17,1% diikuti 

oleh bulu tangkis dan pencak silat yaitu masing-masing 

15,7%, disusul oleh taekwondo dan karate sebanyak 

8%, dayung 7%, catur 2% dan tinju 1%. Cabang 

olahraga catur dan tinju merupakan cabang olahraga 

yang baru ditambahkan bulan April 2016 . 
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Tabel 1. Karakteristik Subyek Penelitian 

No. Uraian Frekuensi Presentase 

1 Usia  

 14 Tahun 2 2.9 

 15 Tahun 36 51.4 

 16 Tahun 21 30.0 

 17 Tahun 9 12.9 

 18 Tahun 1 1.4 

 23 Tahun 1 1.4 

2 Jenis Kelamin   

 Perempuan 27 61.4 

 Laki-laki 43 38.6 

3. Asal Kelas   

 X 45 64.3 

 XI 18 25.7 

 XII 7 10 

4. Bidang Olahrga 

 Dayung 7 10 

 Taekwondo 8 11.4 

 Atletik 12 17.1 

 Sepak takraw 10 14.3 

 Badminton 11 15.7 

 Pencak Silat 11 15.7 

 Karate 8 11.4 

 Catur 2 2.9 

 Tinju 1 1.4 

Kadar Hemoglobin 

Setelah dilakukan penyesuaian untuk kadar 

hemoglobin diperoleh sebanyak 24 subjek anemia 

atau 34.3% dan 45 subjek normal 64.3 % dan polisitemia 

1 subyek atau 1.4%. 

Tabel 2. Tingkat Hemoglobin Subyek Penelitian 

No. Uraian Frekuensi Presentase 

1 Anemia 24 34.3 

2 Normal 45 64.3 

3 Polisetima 1 1.4 

 

Tingkat Kebugaran Jasmani 

Pada tingkat kebugaran jasmani tes Harvard 

yang telah dilakukan pada subjek laki-laki setelah 

diklasifikasikan berdasarkan tingkat kebugaran jasmani, 

diperoleh kurang sekali dan kurang masing-masing 3 

subjek (7%), sedang 18 subjek (41.9%), baik 9 subjek 

(20.9%), dan baik sekali 10 subjek (23.3%). 

Tingkat kebugaran jasmani subjek perempuan 

adalah tidak ada subjek yang memiliki kebugaran 

kurang sekali (0%), kurang 2 subjek (7.4%), sedang 9 

subjek (33.3%), baik 6 subjek (22.2%), baik sekali 10 

orang (37.0%). 

Secara umum, tingkat kebugaran jasmani subjek 

adalah kebugaran kurang sekali 3 subjek (4.3%), kurang 

5 subjek (7.1%), sedang 27 subjek (38.6%), baik 15 subjek 

(21.4%), baik sekali 20 subjek (28.6%).Tabel 3.

Tabel 3. Tingkat Kebugaran Jasmani 

No. Uraian Frekuensi Presentase 

1 Kurang sekali 20 28.6 

2 Kurang 19 27.1 

3 Sedang 23 32.9 

4 Baik 5 7.1 

5 Baik Sekali 3 4.3 

 

Dilakukan perhitungan hubungan antara kadar 

hemoglobin dengan tingkat kebugaran jasmani 
diperoleh nilai p 0,705 yang menunjukkan bahwa 

korelasi antara kadar hemoglobin dengan tingkat 

kebugaran jasmani tidak bermakna. Nilai korelasi 

sebesar 0,070 menunjukkan korelasi positif dengan 
kekuatan korelasi yang sangat lemah. Data tersebut 

dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4.Hasil Analisis korelasi Kadar Hemoglobin dengan Tingkat Kebugaran Jasmani 
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 Tingkat Kebugaran Jasmani Koefisien 

Korelasi (r) 

Nilai p 

Kurang 

Sekali 

Kurang Sedang Baik Baik 

Sekali 

Kadar 

Hemoglobin 

Anemia 8(33.33) 7(29.16) 5(20.83) 2(8.34) 2(8.34)  

0.070 

 

0.705 Normal 12(26.67) 11(24.44) 18(40) 3(6.67) 1(2,22) 

Polisitemia 0 1(100) 0 0 0 

Total 20(28.57) 19(27.15) 23(32.85) 5(7.15) 3(4.28)   

Uji Korelasi Gamma 

 

D. Pembahasan 

Hasil uji korelasi menunjukkan nilai sebesar 0.070 

dengan kata lain terdapat hubungan dengan tingkat 

hubungan yang sangat lemah antara kadar 

hemoglobin dengan tingkat kebugaran jasmani pada 

siswa SMANOR Prov. Sulteng, yaitu sedikitnya 0.49% 

sedangkan sisanya 99.51% dipengaruhi oleh variabel 

lain. Hal ini menunjukkan bahwa hemoglobin bukan 

satu-satunya faktor yang menentukan tingginya 

kebugaran jasmani siswa. Beberapa faktor lain yang 

dapat mempengaruhi antara lain : genetik, umur, jenis 

kelamin, aktivitas fisik, status gizi, status kesehatan, 

kecukupan istirahat, jenis cabang olahraga dan 

kebiasaan merokok (2) (9).  

Didapatkan pula seseorang yang kadar 

hemoglobinnya tinggi akan tetapi masih dalam batas 

normal memiliki kebugaran yang tinggi pula. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa kadar hemoglobin juga 

dapat berperan untuk menentukan kebugaran jasmani 

pada siswa SMANOR. Apabila kadar hemoglobin siswa 

rendah akan berpengaruh negatif pada kebugaran 

jasmani di dalam kebugaran fisik baik pada saat 

latihan atau pertandingan. Begitu juga sebaliknya 

kadar hemoglobin yang normal akan meningkatkan 

kebugaran jasmani sehingga dapat berprestasi lebih 

baik (2). 

Penelitian ini tidak sesuai dengan teori guyton 

yang menyatakan faktor penting dalam aktivitas 

jasmani yaitu kadar hemoglobin karena memiliki 

peranan mengangkut oksigen dalam sistem 

metabolisme. Hemoglobin nantinya akan membawa 

oksigen dari paru diedarkan keseluruh tubuh dan 

kembali lagi ke paru-paru untuk dikeluarkan dalam 
bentuk karbondioksida (10). Terdapat sebanyak 24 

subjek penelitian yang mengalami anemia dan 

separuh lebih (15 orang) memiliki tingkat kebugaran 

yang kurang sekali dan kurang. Hal ini menunjukkan 

kadar hemoglobin dibawah normal menjadikan 

kegiatan fisik yang dilakukanpun akan berkurang (11). 

Faktor tersebut merupakan salah satu 

kelemahan penelitian. Subjek penelitian menunjukkan 

tingkat hemoglobin anemia setidaknya 24 orang, 

namun tidak memberikan signifikansi korelasi hubungan 

antara kadar hemoglobin dan tingkat kebugaran 

jasmani. Oleh karenanya diperlukan subjek yang lebih 

banyak lagi dan metode pemeriksaan kadar 

hemoglobin yang lebih kuat. 

E. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 

dapat disimpulkan : 1. Terdapat hubungan korelasi 

positif dengan kekuatan lemah antara kadar 

hemoglobin terhadap tingkat kebugaran jasmani siswa 

SMANOR Prov.Sulteng; 2. Kadar hemoglobin siswa 

SMANOR Prov. Sulteng rata-rata 14,36 g/dL; 3. Tingkat 

kebugaran jasmani siswa SMANOR Prov. Sulteng yaitu 

65,59 atau kategori sedang. Saran penelitian 

selanjutnya adalah dilakukan pemeriksaan complete 

blood count dan analisa lebih lanjut mengenai 

penyebab anemia pada subjek. 
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ABSTRAK: Kekurangan energi protein (KEP) merupakan salah satu dari 4 masalah gizi terbersar di Indonesia. Kondisi KEP 

menyebabkan penurunan berat badan secara signifikan yang mengakibatkan gangguan sistem imun seluler tubuh, 

sehingga penderrita menjadi lebih rentan terhadap infeksi. Berat badan pada tubuh dipengaruhi oleh beberapa faktor 

antara lain keberadaan antioksidan dan asupan protein dan asupan karbohidrat. Ketiga zat tersebut menstimulasi 

peningkatan berat badan dan diharapkan dapat menurunkan kejadian KEP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh pemberian Glutamin dan glukosa unhidrat pada tikus model KEP terhadap kenaikan berat badan. Studi 

ekperimental menggunakan metode Rancang Acak Lengkap. Sampel diberikan induksi malnutrisi dengan nasi aking 

(karak) selama 15 hari (n=20). Kemudian subsampel diperiksa untuk mengetahui perubahan berat badan setelah tikus 

mengalami kekurangan energi dan protein. Sampel kemudian dibagi menjadi empat kelompok perlakuan, yaitu 

kelompok dengan diet normal (kontrol), diet normal + Glutamin, diet normal + glukosa unhidrat, dan diet normal + 

Glutamin + glukosa unhidrat. Berat badan dimonitor setiap dua hari sekali. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

setelah dilakukan intervensi terdapat kenaikan berat badan secara bermakna (P<0,05) pada keempat kelompok 

perlakuan dibandingkan dengan berat badan pada kelompok induksi malnutrisi. Analisis secara statistik pada keempat 

kelompok yang diberikan intervensi Glutamin dan glukosa unhidrat menunjukkan bahwa terdapat perbedaan berat 

badan yang bermakna satu sama lain (p<0,05). Hasil penelitian menunjukkan bahwa asupan berbeda-beda pada 

keempat kelompok perlakuan. Perbedaan asupan energi disebabkan karena perbedaan jumlah makanan yang 
dikonsumsi. Hal ini berakibat pada asupan pakan protein, lemak, dan karbohidrat juga berbeda. Perbedaan asupan 

pakan terjadi karena beberapa faktor antara lain faktor dari sampel penelitian (hewan coba) meliputi nafsu makan 

dan keadaan kesehatan yang mempengaruhi nafsu makannya. Faktor pakan antara lain warna pakan, tekstur, dan 

aroma pakan. Pemberian asam amino glutamin dan glukosa unhidrat dapat meningkatkan berat badan tikus wistar 

yang sebelumnya telah diinduksi dengan diet KEP 

Kata Kunci : Kekurangan Energi Protein (KEP), Berat badan, Glutamin, glukosa unhidrat 

 

ABSTRACT : Protein-energy malnutrition (PEM) is one of world's biggest malnutrition problem. Protein-energy malnutrition 

condition causes lymphocytes number to decrease which then lead to body's cellular immune system disorders, the 

condition where patient is more vulnerable to infection. Increasing weight in the body is dependent to some factors, 

some of them are amino acid glutamine and glucose intake. Those three substances stimulate proliferation increase of 

weight and expected to be able to decrease protein-energy malnutrition. The aim of his research is to study the effect 

of L-glutamine and glucose unhidrate administration in rat model of protein-energy malnutrition to the increase weight 

body. This is an experimental study with Completely Random Design. Sample is malnutrition induced with parched rice 

for 15 days (n=20). Then some samples are examined to figure out the weight after the rate model experience lack of 

energy and protein. Sample is then divided into four treatment groups, they are: group with normal diet (control), 

normal diet + L-glutamine, normal diet + glucose unhidrate, and normal diet + L-glutamine + glucose unhidrate. Weight 

content is measured again after 7 days. Result of the study shows that number of weight increase significantly (P<0.05) in 

the four treatment groups after the intervention compared with number of weight in the malnutrition induced group. 

Statistical analysis of the four groups with L-glutamine and glucose unhidrate administered shows significant difference 

each other (p<0.05). These observations imply that the glutamin and gluocose unhidrat has an effect to the increase of 

samples’s weight.  

Key Word: Protein-energy malnutrition (PEM), Lymphocyte, L-glutamine, glucose unhidrate 

 

A. PENDAHULUAN 

Berdasarkan Data Departemen Kesehatan 

(2000), pada tahun 2003 terdapat sekitar 27,5% (5 juta) 

balita gizi kurang, 19,2% (3,5 juta) anak dalam tingkat 

gizi kurang, dan 8,3% (1,5 juta anak gizi buruk). Menurut 

hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2010, secara nasional 

terjadi penurunan prevalensi gizi kurang (Berat badan 

menurut umur) pada balita dari 18,4% pada tahun 2007 

menjadi 17,9% persen pada tahun 2010. Penurunan 

juga terjadi pada prevalensi gizi buruk yaitu pada 

tahun 2007 yaitu 5,4% menjadi 4,9% pada tahun 2010. 

Walaupun secara nasional terjadi penurunan 

prevalensi masalah gizi balita, tetapi masih terdapat 

kesenjangan antar provinsi yang perlu untuk 

ditanggulangi. 

World Health Organisation (WHO) 

mengelompokkan wilayah berdasarkan prevalensi gizi 

kurang ke dalam empat kelompok yaitu rendah (di 

bawah 10%), sedang (10-19%), tinggi (20-29%) dan 

sangat tinggi (30%). Dengan menggunakan 

pengelompokkan prevalensi gizi kurang berdasarkan 

WHO. Indonesia tahun 2004 tergolong negara dengan 

status kekurangan gizi yang tinggi karena 5.119.935 

(atau 28,47%) dari 17.983.244 balita di Indonesia 

termasuk golongan kelompok gizi kurang dan gizi 

buruk. Angka ini cenderung meningkat pada tahun 

2005-2006. Berbagai hasil penelitian menunjukkan 

bahwa keluarga yang memiliki pengetahuan tentang 

kesehatan dan gizi mempunyai resiko untuk menjadi 

kekurangan gizi lebih kecil dibandingkan dengan 

keluarga yang mempunyai pengetahuan gizi dan 

kesehatan yang lebih rendah, meskipun sama-sama 

berekonomi rendah. 

Kondisi KEP diakibatkan defisiensi energi dan 

protein yang berat. Dalam keadaan kekurangan 

makanan, tubuh selalu berusaha untuk 

mempertahankan hidup dengan memenuhi 

kebutuhan pokok atau energi. Karbohidrat (glukosa) 

dapat dipakai oleh seluruh jaringan tubuh sebagai 

bahan bakar, sayangnya kemampuan tubuh untuk 

mailto:septakatma.fik@um.ac.id
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menyimpan karbohidrat sangat sedikit, sehingga 

setelah 25 jam sudah dapat terjadi kekurangan. 

Akibatnya katabolisme protein terjadi setelah 

beberapa jam dengan menghasilkan asam amino 

yang segera diubah jadi karbohidrat di hepar dan di 

ginjal. Selama puasa jaringan lemak dipecah jadi asam 

lemak, gliserol dan keton bodies. Otot dapat 

mempergunakan asam lemak dan keton bodies 

sebagai sumber energi kalau kekurangan makanan. 

Akibat dari mekanisme tersebut adalah bahwa tubuh 

akan mengalami defisiensi protein tingkat berat. Hal ini 

harus dicegah karena kekurangan protein bisa 

menyebabkan banyak masalah (Almatsier, 2001) 

Glutamin memiliki kemampuan dalam 

meningkatkan berat badan. Menurut penelitian yang 

dilakukan Arifin pada tahun 2009 menjelaskan bahwa 

glutamin dapat meningkatkan perkembangan sel bayi 

yang mengalami berat badan yang rendah. 

Pemberian glutamin sebesar 0,3 gr/kg BB per hari 

selama satu bulan dapat meningkatkan berat badan 

dan menurunkan angka morbiditas. Glutamin 

merupakan suatu asam amino non essensial namun 

sangat diperlukan baik enteral maupun parenteral 
sebagai salah satu zat dalam penurunan proses 

intoleransi makanan pada bayi yang mengalami berat 

badan rendah, sehingga dalam jangka waktu 4 bulan 

berat badan bayi tersebut mengalami peningkatan 

sebesar 3 kali berat lahir.  

B. METODE 

Penelitian ini menggunakan tikus putih Rattus 

novergicus strain Wistar dengan kelompok 1 sebagai 

kontrol positif (normal),, kelompok 2 yaitu tikus kurang 

energi protein dengan penambahan glutamin, 

kelompok 3 yaitu tikus kurang energi protein dengan 

penambahan glukosa, kelompok 4 yaitu tikus kurang 

energi protein dengan penambahan glutamin dan 

glukosa. Sebanyak 20 sampel ditambah dengan 4 

cadangan setiap perlakuan diteliti homogen dalam 

jenis kelamin, umur dan berat badan. 

C. HASIL  

Berat badan sampel penelitian diketahui 

dengan menimbang sampel tiap minggu sekali. Hasil 

penimbangan dihitung rata-ratanya untuk masing-

masing kelompok perlakuan. Rerata berat badan 

kemudian dianalisis menggunakan metode one way 

anova untuk melihat ada tidaknya perbedaan pada 

masing-masing kelompok perlakuan. Uji statistik ini 

bertujuan untuk memastikan bahwa berat badan 

sampel penelitan masih homogen setelah diberikan 

induksi diet Kekurangan Energi Protein (KEP).  

Berat badan sampel penelitian setelah 

intervensi juga dipantau untuk mengetahui terjadinya 

perubahan setelah sampel diberikan intervensi berupa 

diet normal ditambah dengan Glutamin, diet normal 

ditambah dengan glukosa unhidrat, diet normal 

ditambah dengan Glutamin+glukosa unhidrat, dan diet 

normal tanpa perlakuan (kontrol). Berat badan tikus 

selama intervensi ditimbang setiap 3 hari sekali dan di 

rata-rata selama masa intervensi. Selanjutnya dilakukan 

uji statistik dengan menggunakan Metode one way 

Anova untuk melihat perbedaan perkembangan berat 

badan pada masing-masing kelompok perlakuan. 

Metode Post Hoc Tukey menunjukkan 

perbedaan yang nyata antara berat badan sampel 

yang diberikan diet normal tanpa perlakuan (kontrol) 

dengan ketiga kelompok lain, sedangkan pada 

kelompok perlakuan pemberian glutamin tidak 

berbeda secara bermakna dengan kedua kelompok 

lain yaitu kelompok pemberian glukosa unhidrat dan 

kelompok pemberian Glutamin dan Glukosa Unhidrat. 

Kelompok perlakuan pemberian glukosa tidak berbeda 

secara bermakna dengan kelompok perlakuan 

Glutamin dan kelompok perlakuan Glutamin+glukosa 

unhidrat. 

Perubahan berat badan selama masa intervensi 

dihitung menggunakan uji statistik dengan 

menggunakan metode paired T-test. Hasil uji statistik 

menunjukkan bahwa pemberian intervensi mampu 

memberikan perubahan berat badan yang bermakna 

terhadap sampel penelitian. Hasil uji statistik One Way 

Anova menunjukkan perbedaan yang bermakna pada 

selisih berat badan sebelum dan sesudah diberikan 

intervensi, hal ini menunjukkan bahwa pemberian 

Glutamin dan glukosa unhidrat dapat memberikan 

hasil yang signifikan terhadap peningkatan berat 

badan sampel penelitian. Selisih terbesar terdapat 

pada kelompok 3 yaitu kelompok diet normal dengan 

penambahan perlakuan Glutamin+glukosa unhidrat 

(60,33). Selisih tertinggi kedua terdapat pada kelompok 

diet normal dengan penambahan perlakuan Glukosa 
unhidrat (56,11), sedangkan selisih berat badan 

terendah terdapat kelompok diet normal tanpa 

penambahan perlakuan (23,23). Uji statistik lanjutan Pos 

Hoc Tukey menunjukkan perbedaan bermakna antara 

kelompok diet normal tanpa penambahan perlakuan 

(kelompok 4) dengan ketiga kelompok perlakuan 

(kelompok 1, 2 dan 3). Kelompok diet normal dengan 

penambahan Glutamin (kelompok 1) tidak berbeda 

secara bermakna dengan kelompok diet normal 

dengan penambahan glukosa unhidrat (kelompok 2) 

dan tidak berbeda secara bermakna juga dengan 

kelompok diet normal dengan penambahan 

Glutamin+glukosa unhidrat (kelompok 3). 

D. PEMBAHASAN 

Hasil dari penghitungan berat badan tersebut 

menghasilkan adanya perubahan berat badan sampel 

penelitian dari saat sebelum perlakuan hingga akhir 

perlakuan. Perbedaan berat badan ini tidak lepas dari 

besar kecilnya asupan makan dari masing-masing 

kelompok percobaan. Pada penelitian ini, jumlah kalori 

pakan yang diberikan pada masing-masing kelompok 

diet adalah iso kalori dan iso protein yaitu masing-

masing sebesar 107 Kal dan 9 gram dengan pemberian 

per hari/ekor tikus. Pemberian pakan per ekor tikus/hari 

adalah 30 gram dan untuk diet. Jumlah asupan makan 

dapat diketahui dari sisa pakan masing-masing hewan 

coba perhari. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa asupan 

berbeda-beda pada keempat kelompok perlakuan. 

Perbedaan asupan energi disebabkan karena 

perbedaan jumlah makanan yang dikonsumsi. Hal ini 

berakibat pada asupan pakan protein, lemak, dan 

karbohidrat juga berbeda. Perbedaan asupan pakan 

terjadi karena beberapa faktor antara lain faktor dari 

sampel penelitian (hewan coba) meliputi nafsu makan 

dan keadaan kesehatan yang mempengaruhi nafsu 

makannya. Faktor pakan antara lain warna pakan, 

tekstur, dan aroma pakan. (Kusumawati, 2004). 

 Pada fase induksi diet KEP (Kurang Energi 

Protein) didapatkan rata-rata berat badan menurun 

pada seluruh sampel penelitian. Rata-rata berat badan 

dianalisa dengan uji one way Anova. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan berat 

badan antara sampel penelitian pada masing-masing 
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kelompok, dengan demikian kita dapat mengetahui 

apakah intervensi diet Kurang Energi Protein yang 

diberikan memberikan dampak bermakna terhadap 

perubahan berat badan yang juga mengindikasikan 

terjadinya katabolisme pada sampel penelitian. Selain 

itu mengindikasikan bahwa sampel penelitian pada 

masing-masing penelitian memiliki derajad defisiensi 

yang tidak jauh berbeda 

 Pada fase intervensi, dapat dilihat bahwa 

seluruh sampel penelitian mengalami kenaikan berat 

badan. Hasil analisis secara statistik menunjukkan 

adanya perbedaan rata-rata berat badan pada 

masing-masing kelompok. Sampel penelitian kelompok 

diet normal dengan penambahan Glutamin+glukosa 

unhidrat memiliki rerata berat badan tertinggi 

(144,43±6,96 gram), sedangkan kelompok yang 

memiliki rerata berat badan terendah adalah 

kelompok perlakuan diet normal tanpa perlakuan 

(kontrol) sebesar 106,79±7,39 gram, hal ini dikarenakan 

rata-rata asupan zat gizi (energi, karbohidrat, protein 

dan lemak) kelompok perlakuan diet normal dengan 

penambahan Glutamin+glukosa unhidrat lebih tinggi 

dibanding kelompok diet normal tanpa penambahan 
perlakuan (kontrol), hal ini membuktikan bahwa 

pemberian intervensi memberikan pengaruh terhadap 

kenaikan berat badan sampel penelitian. Hal ini 

menunjukkan bahwa pemberian perlakuan Glutamin 

dan glukosa unhidrat memberikan efek yang 

menguntungkan terhadap kenaikan berat badan 

apabila diberikan secara bersama-sama.  

Pada penelitian Lima et al (2005) menunjukkan 

bahwa pada bayi dengan berat badan sangat rendah 

diberikan Glutamine enteral 0,3 g/kg per hari dari hari 

ke 3 sampai hari ke 30 didapati pada kelompok yang 

diberikan Glutamine terjadi penurunan morbiditas yaitu 

hanya 50% mengalami infeksi serius bila dibandingkan 

dengan kelompok kontrol sebanyak 76%.2 Glutamine 

juga memperbaiki fungsi barrier usus pada bayi yang 

diberikan suplemen tambahan glutamine jika 

dibandingkan dengan bayi yang diberi tambahan 

glycine. Penelitian yang lain menunjukkan bahwa 

Penelitian sebelumnya memperlihatkan suplementasi 

glutamine pada pasien dengan sakit berat dan bayi 

dengan berat badan sangat rendah akan menurunkan 

angka hospital acquired sepsis (Karinch et al, 2001). 

Fungsi utama glukosa adalah menyediakan 

energi bagi tubuh. Glukosa merupakan sumber energi, 

apabila glukosa memasuki sel, enzim-enzim akan 

memecahnya menjadi bagian-bagian kecil yang 

pada akhirnya akan menghasilkan energi, apabila 

konsumsi glukosa yang berlebihan maka glukosa 

tersebut akan disimpan sebagai cadangan energi di 

dalam jaringan lemak (Barasi et al, 2007). Glukosa 

merupakan nutrien penting yang digunakan untuk 

metabolisme otak, sistem syaraf, sel darah merah, sel 

darah putih dan jaringan-jaringan yang mebutuhkan 

glukosa dalam proses metabolismenya. Selama proses 

puasa dan tidak berfungsinya insulin, hormon katabolik 

yaitu epinefrin, tiroksin, dan glukagon dihasilkan, yang 

dapat memicu stimulasi glikogen dan pemecahan 

protein otot yang digunakan dalam proses 

glukoneogenesis. Adaptasi untuk kondisi starvasi pada 

KEP tergantung pada produksi keton sehingga kadar 

keton dalam darah meningkat selama kondisi tersebut 

(Mahan, 2003). 

Pada pemberian perlakuan Glutamin 

menunjukkan rerata berat badan sebesar 131±7,01 

gram, pada kelompok perlakuan pemberian glukosa 

unhidrat menunjukkan rerata berat badan sebesar 

137,45±6,18 gram, sedangkan pada kelompok 

perlakuan Glutamin+glukosa unhidrat menunjukkan 

rerata tertinggi diantara kelompok perlakuan yang lain 

yaitu 144,43±6,96 gram.  

Hasil keseluruhan rerata berat badan 

menunjukkan bahwa gabungan pemberian 

Glutamin+glukosa unhidrat lebih cepat meningkatkan 

berat badan dibandingkan pemberian Glutamin dan 

glukosa unhidrat secara terpisah, hal ini dikarenakan 

rata-rata asupan zat gizi (energi, karbohidrat, protein 

dan lemak) pada kelompok perlakuan gabungan 

Glutamin dan glukosa unhidrat lebih tinggi 

dibandingkan ketiga kelompok perlakuan yang lain 

sehingga peningkatan berat badan pada kelompok 

perlakuan gabungan Glutamin dan glukosa unhidrat 

lebih tinggi dibandingkan ketiga kelompok perlakuan 

yang lain.  

Kondisi kekurangan energi dan protein 

merupakan kondisi yang menyebabkan terjadinya 

pemecahan massa lemak dan otot tubuh untuk 

memberikan kompensasi pada ketiadaan persediaan 
energi dan protein dalam tubuh (Roach, 2003). 

Pemberian intervensi yang adekuat memberikan tubuh 

bahan bakar energi yang cukup untuk menjaga fungsi 

berbagai sel tubuh yang normal. Apabila tubuh 

mendapatkan asupan energi dan zat gizi lain yang 

mencukupi, maka pemecahan sel lemak dan otot 

akan berkurang dan tubuh lebih banyak menyimpan 

cadangan energi sebagai lemak. Hal ini ditunjukkan 

dengan naiknya berat badan sampel penelitian pada 

semua kelompok perlakuan, namun kenaikan berat 

badan pada masing-masing kelompok perlakuan 

cukup bervariasi karena terdapat perbedaan dari segi 

masukan zat gizi serta perbedaan perlakuan 

penambahan Glutamin dan glukosa unhidrat.  

E. KESIMPULAN DAN SARAN 

Pemberian Glutamin dan glukosa unhidrat 

secara bersamaan dapat meningkatkan berat badan 

sampel penelitian secara signifikan karena pemberian 

intervensi glukosa dan glutamin sebagai sumber energi 

dan protein yang adekuat memberikan tubuh bahan 

bakar energi dan meningkatkan sistem imun tubuh 

secara bersamaan, apabila tubuh mendapatkan 

asupan energi dan protein yang mencukupi, maka 

pemecahan sel lemak dan otot akan berkurang dan 

tubuh lebih banyak menyimpan cadangan energi 

sebagai lemak, hal ini ditunjukkan dengan naiknya 

berat badan sampel penelitian 
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PENGARUH KONSUMSI BUAH PISANG AMBON TERHADAP KADAR HEMOGLOBIN PADA REMAJA PUTRI DENGAN ANEMIA DI 

SMP KALIJOGO KECAMATAN WATES KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2016 

 

THE INFLUENCE OF CONSUMING CAVENDISH BANANA TOWARDS LEVEL OF HEMOGLOBIN ON GIRLS WITH ANEMIA AT SMP 

KALIJOGO WATES KEDIRI IN 2016 

 

Rahma Kusuma Dewi 

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kadiri 

 

ABSTRAK: Anemia merupakan kondisi defisiensi zat besi yang merupakan kejadian paling banyak ditemukan di seluruh 

dunia. Kelompok remaja merupakan salah satu kelompok yang rentan mengalami anemia defisiensi zat besi disamping 

kelompok ibu hamil. Penelitian ini didasari oleh adanya masalah tentang masih tingginya kejadian anemia pada 

remaja putri di SMP Kalijogo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri yaitu sebesar 42,5%, sehingga diperlukan solusi untuk 

mengatasi masalah tersebut. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh konsumsi buah pisang ambon 

terhadap kadar hemoglobin pada remaja putri dengan anemia di SMP Kalijogo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri 

tahun 2016. Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pre eksperimen dengan one group pre test post 

test design. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Besar sampel sebanyak 

16 orang. Analisis yang digunakan adalah analisis bivariat dengan uji statistik Wilcoxon. Hasil uji statistik menunjukkan 

bahwa nilai ρ value (0,001) < α (0,05), maka H0 ditolak dan H1 diterima yang berarti bahwa ada pengaruh konsumsi 

buah pisang ambon terhadap kadar hemoglobin pada remaja putri di SMP Kalijogo Kecamatan Wates Kabupaten 

Kediri tahun 2016. Data yang terkumpul dari hasil penelitian didapatkan bahwa sebagian besar responden mengalami 

anemia ringan dan sedang sebelum perlakuan. Sedangkan setelahnya hampir seluruh responden mengalami tidak 

anemia dan anemia ringan. Remaja putri yang mengalami anemia diharapkan dapat mengkonsumsi buah pisang 
ambon mengingat manfaat didalamnya dapat meningkatkan kadar hemoglobin dalam darah tanpa menggunakan 

obat kimia. 

Kata Kunci : Anemia, Hemoglobin, Remaja Putri, Pisang Ambon 

ABSTRACT: Anemia is a deficiency condition from iron. This condition mostly happened in all over the world. Teenagers is 

one of the vulnerable groups that undergo anemia besides the pregnant women. This research is based on the 

existence of the level anemia happened on the girls at SMP kalijogo-wates-kediri, that is 42.5%, so that the solution is 

needed to overcome that problem. The research is aimed at knowing the influence of consuming Cavendish banana 

towards hemoglobin level on girls at SMP Kalijogo-Wates-Kediri in 2016. The research method is experimental research 

by using pre experimental pre-test and post-test design. The sampling technique used in this research is purposive 

sampling. The number of sample is 16 respondents. This research uses bivariate analysis with Wilcoxon test. The result of 

statistical test shows that p value (0.001) < α (0.05), so H0 is accepted and H1 is rejected. It means that there an 

influence of consuming Cavendish banana towards hemoglobin level on girls at SMP Kalijogo-Wates-Kediri in 2016. Data 

collected from the result of the research shows that most of the respondents undergo light anemia before the 

treatment. Meanwhile, after giving the treatment, there is no anemia or light anemia suffered by the respondents. 

Hopefully, girls suffering from anemia should consume Cavendish banana since the nutrition of that fruit can enhance 

the level of hemoglobin in blood without chemical substance. 

Key words: Anemia, Hemoglobin, Girls, Cavendish Banana. 

 

A.  PENDAHULUAN 

Anemia adalah suatu keadaan dimana 

turunnya kadar hemoglobin, hematokrit, dan jumlah sel 

darah merah dibawah batas normal (Arisman, 

2010).Umumnya ditandai dengan warna kepucatan 

pada kuku, konjungtiva, lemah, letih dan terkadang 

lesu. Anemia merupakan kondisi defisiensi zat besi yang 

merupakan kejadian paling banyak ditemukan di 

seluruh dunia. Data Survei Kesehatan Rumah tangga 

(SKRT) tahun 2004 menyatakan bahwa prevalensi 

anemia pada remaja putri usia (10-18 tahun) adalah 

sebesar 56,1 %. Dari studi pendahuluan yang dilakukan 
oleh peneliti di SMP Kalijogo pada tanggal 10 April 2016 

, dari 40 siswi terdapat 17 siswi yang mengalami anemia 

(42,5%). Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa masih 

tingginya kejadian anemi pada remaja putri. Secara 

umum ada empat penyebab anemia, yaitu asupan 

nutrisi dan serapan zat besi yang tidak adekuat, 

kehilangan darah kronis, peningkatan kebutuhan, dan 

gangguan penyerapan (Malabsorbsi) (Arisman, 2010). 

Dalam Manuaba (2005) anemia dapat disebabkan 

oleh adanya suatu penyakit kronik didalam tubuh 

seperti adanya penyakit TBC, cacing usus, atau 

malaria. Pada penyakit malaria sel darah merah akan 

dengan cepat hancur atau rusak, dan terdapatnya 

cacing usus yang dapat mengganggu proses 

penyerapan semua nutrisi termasuk zat besi didalam 

saluran pencernaan atau gastrointestial. Dari hasil studi 

pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti, anemia 

yang dialami oleh remaja putri di SMP kalijogo 

disebabkan oleh kurangnya konsumsi zat besi. 

Kebutuhan akan multivitamin seperti vitamin A, C, dan 

E sangat dibutuhkan untuk membantu menjaga dan 

memproduksi sel-sel tubuh yang mati atau rusak. 

Seperti sel darah merah (eritrosit) yang memiliki siklus 

hidup 120 hari. Apabila asupan zat besi kurang atau 

tidak diabsorpsi secara maksimal maka akan 
mengurangi kadar hemoglobin pada remaja sehingga 

akan mengakitbatkan remaja terkena anemia 

defisiensi zat besi (Arisman, 2010). Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Winda Rizki (2014) 

berkaitan dengan pengaruh konsumsi buah pisang 

ambon terhadap perubahan tingkat anemia pada ibu 

hamil TM III didapatkan hasil uji statistik ρ value (0,000) < 

α (0,05) maka dapat disimpulkan bahwa ada 

pengaruh konsumsi buah pisang ambon terhadap 

perubahan tingkat anemia pada ibu hamil TM III. Buah 

pisang kaya akan mineral, seperti kalium, magnesium, 

fosfor, kalsium, dan besi. Kandungan vitamin buah 

pisang pun sangat tinggi terutama provitamin A, selain 
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itu juga mengandung vitamin C, dan vitamin B6. Bila 

dibandingkan dengan jenis makanan nabati lain, 

mineral pisang khususnya besi, hampir 100% dapat 

diserap oleh tubuh (Suyanti, dkk, 2008). Kandungan zat 

besi yang cukup tinggi dalam pisang dapat 

merangsang produksi hemoglobin dalam darah bagi 

penderita anemia (Hidayah, 2011). Bagi penderita 

anemia disarankan untuk mengkonsumsi buah pisang 

secara rutin, hal ini sangat baik untuk mengembalikan 

tekanan darah dalam tubuh dan untuk menstabilkan 

hemoglobin (Prawiroharjo, 2008). Berdasarkan latar 

belakang di atas maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang pengaruh konsumsi 

buah pisang ambon terhadap kadar hemoglobin 

pada remaja putri dengan anemia di SMP Kalijaga 

Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. Untuk 

mengetahui adakah pengaruh konsumsi buah pisang 

ambon terhadap kadar hemoglobin pada remaja putri 

dengan anemia di SMP Kalijogo Kecamatan Wates 

Kabupaten Kediri tahun 2016? 

B. METODE  

1. Desain Penelitian  

Jenis Penelitian Eksperimental dengan 
rancangan pre ekperimental dengan menggunakan 

one group pre test post test design.Variabel bebas 

(independen) dalam penelitian ini adalah pemberian 

buah pisang ambon. Variabel terikat (dependent ) 

dalam penelitian ini adalah kadar hemoglobin remaja 

putri dengan anemia 

2. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kuesioner 

3. Lokasi dan waktu penelitian 

Lokasi dan Waktu Penelitian ini dilakukan di 

lingkungan SMP Kalijogo Kecamatan Wates Kabupaten 

Kediri. Pada bulan Juni 2016 

4. Populasi, sampel, besar sampel, dan teknik 

pengambilan sampel 

Populasi yang diambil yakni seluruh remaja putri 

yang mengalami anemia di SMP Kalijogo Kecamatan 

Wates Kabupaten Kediri sebanyak 16 remaja putri. 

Sampel Pada penelitian ini sampel yang digunakan 

adalah seluruh populasi yang memenuhi kriteria 

(remaja putri yang mengalami anemia). Teknik 

sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive 

5. Teknik pengambilan data  

Teknik pengambilan data dengan cara 

membagikan lembar kuesioner kepada responden 

untuk diisi. Setelah semua data lengkap, peneliti 

melakukan terapi pemberian buah pisang ambon 

pada responden. Peneliti melakukan pengamatan 

awal pada responden terkait kadar Hemoglobin 

sebelum mengkonsumsi buah pisang ambon (pre test). 

Selanjutnya responden diberi perlakuan yakni 

pemberian buah pisang ambon sebanyak 660 gram 

setiap hari dan diberikan 2 kali sehari. Penelitian 

dilakukan selama 7 hari mengingat dalam rentan 

waktu tersebut kadar hemoglobin telah dapat 

diketahui mengalami perubahan.  

C. HASIL PENELITIAN 

Karakteristik responden berdasarkan umur 

adalah seluruh responden (100%) berumur 11-15 Tahun. 

Karakteristik responden berdasarkan lama menstruasi. 

Dari hasil data didapatkan bahwa bahwa karakteristik 

responden berdasarkan lama menstruasi sebagian 

besar (56,25%) mengalami menstruasi selama kurang 

dari 7 hari. Karakteristik responden berdasarkan riwayat 

penyakit kronik. Dari hasil data didapatkan bahwa 

bahwa karakteristik responden berdasarkan riwayat 

penyakit kronik adalah seluruh responden (100%) tidak 

memiliki penyakit kronik. Karakteristik responden 

berdasarkan Diet, dari hasil data didapatkan bahwa 

bahwa karakteristik responden berdasarkan diet 

adalah hampir seluruh responden (87,5%) tidak 

melakukan diet makanan. Karakteristik responden 

berdasarkan aktivitas, dari hasil data didapatkan 

bahwa bahwa karakteristik responden berdasarkan 

aktivitas sebagian besar responden (75%) melakukan 

aktifitas fisik sedang. Tingkat anemia sebelum konsumsi 

buah pisang ambon pada remaja putri di SMP Kalijogo 

Kecamatan Wates Kabupaten Kediri Tahun 2016. Dari 

hasil data didapatkan bahwa sebelum konsumsi buah 

pisang ambon sebagian besar responden (75%) 

anemia ringan. Tingkat anemia sesudah konsumsi buah 

pisang ambon pada remaja putri di SMP Kalijogo 

Kecamatan Wates Kabupaten Kediri Tahun 2016. Dari 

hasil data didapatkan bahwa sesudah konsumsi buah 

pisang ambon sebagian besar responden (56,25%) 

mengalami anemia ringan. Analisa pengaruh konsumsi 
buah pisang ambon terhadap kadar hemoglobin 

pada remaja putri dengan anemia di SMP Kalijogo 

Kecamatan Wates Kabupaten Kediri Tahun 2016. Dari 

hasil data didapatkan bahwa bahwa perbedaan 

tingkat anemia sebelum dan sesudah konsumsi buah 

pisang ambon pada remaja putri dengan anemia di 

SMP Kalijogo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri 

tahun 2016 mengalami penurunan yaitu tidak anemia 

sebesar 43,75 % dan anemia ringan sebesar 56,25 %. 

Hasil uji Wilcoxon menunjukkan hasil ρ value = 0,001 

atau kurang dari α = 0,05 dengan Z-score -3,317, maka 

H0 ditolak dan H1 diterima yang berarti bahwa ada 

pengaruh konsumsi buah pisang ambon terhadap 

kadar hemoglobin pada remaja putri di SMP Kalijogo 

Kecamatan Wates Kabupaten Kediri tahun 2016. 

D. PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa 

sebelum mengkonsumsi buah pisang ambon pada 16 

remaja putri didapatkan seluruhnya mengalami 

anemia dalam kategori ringan dan sedang, yakni 12 

responden mengalami anemia ringan dan 4 responden 

mengalami anemia sedang. Anemia pada remaja 

putri terjadi karena pada setiap bulannya remaja putri 

mengalami kehilangan darah melalui proses 

menstruasi, bersamaan dengan itu akan dikeluarkan 

pula sejumlah zat besi yang ada didalam tubuh. 

Sedangkan pada masa remaja kebutuhan zat besi 

meningkat karena masih dalam masa pertumbuhan. 

Selain itu, juga disebabkan oleh kurangnya 

mengkonsumsi makanan yang kaya akan zat besi 

seperti sayur hijau, kacang-kacangan, dan buah-

buahan yang mengandung vitamin C yang sangat 

berguna untuk penyerapan zat besi dalam tubuh 

remaja, sehingga kebutuhan zat besi dapat terpenuhi 

dan tidak terjadi anemia.. Berdasarkan umur adalah 

seluruh responden (100%) berumur 11-15 Tahun. Pada 

remaja awal cenderung mudah mengalami anemia 

karena pada masa ini remaja tidak terlalu mengetahui 

dan memperhatikan asupan nutrisi yang dikonsumsi 

setiap harinya termasuk zat besi. Berdasarkan lama 

menstruasi sebagian besar (56,25%) mengalami 

menstruasi selama kurang dari 7 hari. Menurut penelitin 

lama menstruasi mempengaruhi kondisi anemia 

seorang remaja. Semakin lama menstruasi maka 
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semakin banyak pula zat besi yang dikeluarkan 

bersamaan dengan darah menstruasi yang keluar. 

Berdasarkan penyakit kronik adalah seluruh responden 

(100%) tidak memiliki penyakit kronik. Adanya penyakit 

kronik pada seseorang berkaitan erat dengan kondisi 

kesehatan, termasuk juga terhadap kejadian anemia. 

Berdasarkan diet hampir seluruh responden (87,5%) 

tidak melakukan diet makanan. Menurut peneliti diet 

yang dilakukan seseorang juga mempengaruhi 

terjadinya anemia karena dengan melakukan diet 

dapat membatasi asupan nutrisi yang dibutuhkan oleh 

tubuh, misal pada protein, zat besi, mineral, vitamin C, 

vitamin b1, b6, b12 dan sebagainya. Berdasarkan 

aktivitas sebagian besar responden (75%) melakukan 

aktifitas fisik sedang. Menurut peneliti aktivitas fisik yang 

dilakukan oleh remaja juga mempengaruhi manifestasi 

klinis terjadinya anemia, karena zat besi akan hilang 

melalui aktivitas sehari-hari misal buang air kecil, buang 

air besar, dan juga melalui kulit. Dari hasil penelitian 

menunjukan bahwa sebagian besar responden setelah 

mendapatkan perlakuan yakni mengkonsumsi buah 

pisang ambon mengalami anemia ringan, yakni 9 

responden mengalami anemia ringan dan 7 responden 
tidak anemia. Menurut peneliti, masih banyaknya 

remaja putri yang mengalami anemia ringan sesudah 

mengkonsumsi buah pisang ambon karena tidak 

mengimbanginya dengan mengkonsumsi makanan 

yang kaya akan nutrisi dan zat besi. Sehingga dalam 7 

hari peningkatan kadar hemoglobin tidak terlalu 

banyak, akan tetapi masih tergolong dalam tingkat 

anemia yang sama yaitu anemia ringan. Berdasarkan 

hasil penelitian menunjukan bahwa hampir dari seluruh 

responden yang sebelumnya mengalami anemia 

ringan, setelah mengkonsumsi buah pisang ambon 

menjadi tidak anemia dan seluruh responden yang 

sebelumnya mengalami anemia sedang, setelah 

mengkonsumsi buah pisang ambon menjadi anemia 

ringan. Walaupun masih ada 5 responden yang tingkat 

kadar hemoglobinnya tetap. Hasil uji Wilcoxon 

menunjukkan hasil ρ value (0,001) < α (0,05) dengan Z-

score -3,317, maka H0 ditolak dan H1 diterima yang 

berarti bahwa ada pengaruh konsumsi buah pisang 

ambon terhadap kadar hemoglobin pada remaja putri 

di SMP Kalijogo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri 

tahun 2016. Menurut peneliti, untuk mendapatkan hasil 

yang diinginkan konsumsi buah pisang ambon ini harus 

dilakukan setiap hari secara rutin. Akan tetapi 

perubahan akan lebih signifikan jika konsumsi buah 

pisang ambon ini dibarengi dengan mengkonsumsi 

vitamin C, sehingga dapat mengoptimalkan 

penyerapan zat besi dalam tubuh dan lebih cepat 

meningkatkan kadar hemoglobin. Selain itu juga dapat 

diimbangi dengan mengkonsumsi sayur hijau, kacang-

kacangan, dan hati. 

E. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan hasil dari penelitian adalah adanya 

Pengaruh konsumsi buah pisang ambon terhadap 

Kadar Hemoglobin pada remaja putri dengan anemia 

di SMP Kalijogo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri 

Tahun 2016.Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi tambahan materi dan informasi untuk 

penyuluhan di tempat penelitian tentang dampak dari 

anemia, dan cara pencegahannya, serta manfaat dari 

pisang ambon dan Hasil penelitian ini juga diharapkan 

dapat dijadikan acuan atau referensi dalam penelitian 

selanjutnya dan dapat melanjutkan serta 
mengembangkan penelitian ini lebih lanjut dengan 

memperhatikan faktor lain yang mempengaruhi kadar 

Hemoglobin pada remaja putri. 
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PENGARUH PEMBERIAN KOMBINASI JUS PEPAYA DAN ANGGUR TERHADAP KEJADIAN KONSTIPASI PADA IBU POST PARTUM 

DI BPM WILAYAH KERJA PUSKESMAS CAMPUREJO KOTA KEDIRI TAHUN 2016 

 

THE INFLUENCE OF GIVING COMBINATION OF PAPAYA-GRAPE JUICE TOWARDS CONSTIPATION HAPPENED ON 

POSTPARTUM MOTHER AT PRIVATE MIDWIFE IN CAMPUREJO-KEDIRI HEALTH CENTER IN 2016 

 

Weni Tri Purnani 

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kadiri 

 

ABSTRAK: Konstipasi sering terjadi pada ibu postpartum, jika tidak segera ditangani mengakibatkan hemoroid dan 

kanker usus. Berdasarkan hasil survey di BPM wilayah kerja Puskesmas Campurejo pada bulan Februari 2016 didapatkan 

6 dari 8 ibu post partum (75%) mengalami konstipasi . Ibu postpartum harus mengkonsumsi serat dan magnesium 

karena dapat melembutkan kotoran. Desain penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian eksperimental dengan 

rancangan pre-eksperimental menggunakan pre test - post test design. Populasinya adalah seluruh ibu post partum 

hari ke 3-7 di 4 BPM wilayah kerja Puskesmas Campurejo Kota kediri, pada bulan Mei tahun 2016. Dengan teknik simple 

random sampling dan menggunakan rumus didapatkan sampel berjumlah 16 orang yang diberi perlakuan pemberian 

kombinasi jus pepaya anggur. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuisioner. Hasil penelitian dianalisis dengan 

menggunakan uji Wilcoxon. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden yaitu 14 orang (87,5) tidak 

mengalami konstipasi sesudah diberi kombinasi jus pepaya anggur dan sebagian kecil 2 orang (12,5%) tetap 

mengalami konstipasi. Berdasarkan hasil analisis didapatkan ρ value 0,000 < 0,050 yang menunjukkan terdapat 

perubahan kejadian konstipasi antara sebelum dan sesudah diberi kombinasi jus pepaya anggur. Kesimpulan yaitu ada 

pengaruh kejadian konstipasi pada sebagian besar responden di BPM wilayah kerja Puskesmas Campurejo Kota Kediri 

sesudah diberi kombinasi jus pepaya anggur. Diharapkan dengan penelitian ini, lahan penelitian dapat memberikan 
pemahaman tentang pentingnya serat dan magnesium untuk menghentikan konstipasi pada ibu postpartum. 

 

Kata kunci : kombinasi pepaya, anggur, konstipasi 

 

ABSTRACT: Constipation frequently happened on postpartum mother. If it is not well-handled, it will cause hemorrhoid 

and colon cancer. Based on the survey conducted at private midwife in Campurejo health center in February 2016, it 

was obtained 6 of 8 postpartum mothers who undergo constipation. Postpartum mother must consume diets consisting 

of fiber and magnesium since they can soften feces. The research method is experimental research by using pre 

experimental pre-test and post-test design. The population of the research is postpartum mothers on day 3 to 7 at 4 

private midwives in Campurejo-Kediri in May 2016. The research used simple random sampling to obtain the sample. 

There are 16 respondents given treatment. They are given combination of papaya-grape juice. The Instrument used in 

this research is questionnaire. The result of the research is analyzed by using Wilcoxon Test. The result of the research 

shows that 14 respondents (87.5%) never undergo constipation after consuming combination papaya-grape juice and 2 

respondents (12.5%) still undergo constipation. Based on the analysis, p value 0.000 < 0.050. It means that there is a 

change of constipation happened on the postpartum mothers between before and after consuming combination 

papaya-grape juice. Thus, it can be inferred that there is an influence on the constipation suffered by the most of 

postpartum mothers at private midwife in Campurejo-Kediri Health Center after consuming combination papaya-grape 

juice. Hopefully, the research field will give an understanding to postpartum mothers about the importance of 

consuming diets that consist of fiber and magnesium. 

 

A. PENDAHULUAN 

Setelah melahirkan, ibu mengalami masa nifas 

atau masa pemulihan. Selama masa pemulihan, sering 

ditemui masalah kesehatan (Maryuani, 2009). Setelah 

melahirkan, ibu sering mengalami konstipasi. Konstipasi 

merupakan kondisi sulit atau jarang untuk defekasi, 

dimana terjadi penurunan motilitas usus, yaitu frekuensi 

defekasi kurang dari tiga kali per minggu dan 

konsistensi tinja yang keras (Anggraeni,2009). 

Berdasarkan penelitian tentang konstipasi yang 

dilakukan oleh dr. Catherine S. Bradley dari University of 

Lowa terhadap 103 wanita selama kehamilan dan 

nifas, terdapat 24 % wanita yang mengalami konstipasi 

selama 3 bulan pertama setelah melahirkan. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti 

di BPM wilayah kerja Puskesmas Campurejo pada 

tanggal 4 Februari 2016 didapatkan dari 8 ibu post 

partum 6 orang (75%), mengatakan mengalami 

konstipasi pada hari ke 3-7 post partum. Sedangkan 2 

orang lainnya (25%) tidak mengalami konstipasi karena 

sudah defekasi pada hari kedua post partum. 

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa masih 

banyak terdapat ibu postpartum yang mengalami 

konstipasi. 

Menurut Sari dan Rimandini (2014), setelah 

melahirkan ibu sering mengalami konstipasi. Keadaan 

ini disebabkan karena tonus otot usus menurun selama 

proses persalinan, gerakan peristaltik menurun seiring 

dengan peningkatan usia, diare sebelum persalinan, 

edema sebelum melahirkan, kurang serat, dehidrasi, 

hemoroid, dan laserasi jalan lahir.. Berdasarkan studi 

pendahuluan yang dilakukan peneliti di BPM wilayah 

kerja Puskesmas Campurejo pada tanggal 4 Februari 

2016 didapatkan hasil bahwa 6 dari 8 ibu nifas tidak 

mengonsumsi makanan tinggi serat dan 5 dari 8 ibu 

mengatakan bahwa ada rasa takut jahitan terbuka 

ketika buang air besar. 

Meskipun konstipasi bukan merupakan penyakit 

melainkan gejala metabolisme tubuh, namun konstipasi 

juga harus diwaspadai terutama bila terjadi 

berkepanjangan. Kebiasaan mengejan ketika buang 

air besar hal itu dapat menyebabkan pelebaran 

pembuluh darah pada anus, terjadi pembengkakkan 

dan akhirnya timbul tonjolan keluar anus sehingga 

terjadilah wasir (Meita, 2010). Pada umumnya 

konstipasi kronis mengakibatkan terjadinya hemoroid 

dan konstipasi yang cukup parah disebut juga 

obstipasi, obstipasi yang parah dapat menyebabkan 
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kanker usus (Diananda, 2007). Berdasarkan data di 

RSCM, dari semua pasien dengan konstipasi 36,4 

persen menderita wasir/hemoroid dan kurang lebih 8 

persen di antaranya menderita tumor ganas/kanker 

usus besar. 

Menurut Varney (2008), jika wanita mengalami 

laserasi derajat tiga atau empat, penggunaan pelunak 

feses atau laksatif jangka panjang harus dibatasi 

dengan meyakinkan kembali dan perubahan diet, 

agar menghindari terjadinya ketergantungan. 

Konstipasi dapat diatasi dengan meningkatkan 

konsumsi cairan dan serat. Mayoritas buah 

mengandung air dan serat dalam jumlah tinggi, tetapi 

ada beberapa jenis buah yang kandungan air dan 

serat lebih tinggi dengan komposisi lebih baik untuk 

melancarkan buang air besar, yaitu : pepaya, sirsak, 

kiwi, nanas, dan anggur (Rita, 2013). Jika kondisi 

memungkinkan, segera bangun dana berjalan-jalan 

atau melakukan ambulasi dini. Selain itu jika ibu merasa 

ingin buang air besar usahakan untuk tidak menunda 

keinginan buang air besar (Mansjoer, 2006). 

Penanganan konstipasi pada ibu nifas dengan 

pemberian makanan tinggi serat dapat melembutkan 
kotoran dan menjaga konsistensinya untuk tetap 

kenyal. Untuk meningkatkan konsumsi bahan makanan 

tersebut dan untuk memaksimalkan pengaruhnya 

terhadap kelancaran defekasi maka dapat diolah 

dengan cara dijus. Padu padan yang tepat membuat 

jus ini mengandung air, serat, magnesium, dan kalium 

dalam jumlah yang cukup. Selain itu juga dapat 

melarutkan zat-zat yang sulit dicerna serta 

mempercepat pembuangan zat yang tidak diperlukan 

oleh tubuh (Rita, 2013). Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh pemberian kombinasi jus 

pepaya anggur terhadap kejadian konstipasi pada ibu 

post partum di BPM Wilayah Kerja Puskesmas 

Campurejo Kota Kediri Tahun 2016 

B. METODE 

1. Desain Penelitian 

Jenis penelitian eksperimental dengan 

rancangan pre eksperimental dengan menggunakan 

one group pre - post test design 

2. Variabel Penelitian 

Variabel bebas (independen) dalam penelitian 

ini adalah pemberian kombinasi jus pepaya anggur 

Variabel terikat (dependent variabel) dalam penelitian 

ini adalah kejadian konstipasi 

3. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kuesionar 

4. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di BPM wilayah Puskesmas 

Campurejo Kota Kediri. Penelitian dilakukan pada ibu 

postpartum hari ke 3-7 Penelitian pada bulan Mei tahun 

2016  

5. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan 

Sampel 

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh ibu 

post partum hari ke 3-7 pada bulan Mei tahun 2016 di 4 

BPM wilayah kerja Puskesmas Campurejo Kota Kediri 

sebesar 25 ibu postpartum dan sampel yang diambil 

sebesar 16 ibu postpartum dengan menggunakan 

teknik pengambilan sampel simple random sampling. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Pada setiap responden akan dijelaskan tata 

cara pengisian lembar penilaian yang terlebih dahulu 

diminta menandatangani informed consent. Sebelum 

diberi perlakuan pada, ibu postpartum, dilakukan 

penilaian kejadian konstipasi. Sampel diberi perlakuan 

berupa pemberian kombinasi jus pepaya dan anggur. 

Pemberian kombinasi jus pepaya sebanyak 556 gram 

jus pepaya dan 333 g jus anggur / hari dilakukan 

selama 7 hari berturut – turut, dengan dosis pemberian 

3 kali sehari. Pada hari kedelapan semua ibu 

postpartum yang telah diberi perlakuan dilakukan 

penilaian kejadian konstipasi.  

7. Analisis Data 

Hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan 

uji Wilcoxon  

C. HASIL  

 Karakteristik responden berdasarkan umur di BPM 

Wilayah Kerja Puskesmas Campurejo Kota Kediri Tahun 

2016 dapat diinterpretasi yaitu sebagian besar 

responden sebanyak 12 orang (75,0%) berada pada 

usia 20 - 35 tahun. Karakteristik responden berdasarkan 

pekerjaan di BPM Wilayah Kerja Puskesmas Campurejo 

Kota Kediri Tahun 2016 yaitu setengah responden 

sebanyak 8 orang (50%) dengan pekerjaan sebagai 

wirasawasta. Karakteristik responden berdasarkan 

pendidikan di BPM Wilayah Kerja Campurejo Kota 
Kediri Tahun 2016 yaitu sebagian besar responden 

sebanyak 10 orang (62,5%) dengan pendidikan 

menangah. Karakteristik responden berdasarkan 

hemoroid di BPM Wilayah Kerja Campurejo Kota Kediri 

Tahun 2016 yaitu hampir seluruh responden sebanyak 

14 orang (87,5%) tidak hemoroid. Karakteristik 

Responden berdasarkan laserasi jalan lahir di BPM 

Wilayah Kerja Campurejo Kota Kediri Tahun 2016 yaitu 

hampir seluruh responden sebanyak 13 orang (81,3%) 

terdapat laserasi jalan lahir.  

Identifikasi kejadian konstipasi sebelum diberi 

kombinasi jus pepaya anggur pada ibu postpartum di 

BPM Wilayah Kerja Puskesmas Campurejo Kota Kediri 

Tahun 2016 dapat diinterpretasikan bahwa kejadian 

konstipasi seluruh responden 16 orang (100%) 

mengalami konstipasi sebelum diberikan kombinasi jus 

pepaya anggur. Identifikasi kejadian konstipasi sesudah 

diberikan kombinasi jus pepaya anggur pada ibu 

postpartum di BPM Wilayah Kerja Puskesmas 

Campurejo Kota Kediri Tahun 2016 dapat 

diinterpretasikan bahwa kejadian konstipasi sesudah 

diberikan kombinasi jus pepaya anggur hampir seluruh 

responden yaitu sebanyak 14 orang (87,5%) tidak 

konstipasi. Berdasarkan hasil analisa melalui uji Wilcoxon 

dan didapatkan nilai ρ 0,000 dimana nilai ρ < 0,05. 

Karena p value < 0,05 maka H1 diterima atau H0 ditolak 

yang artinya ada pengaruh pemberian kombinasi jus 

pepaya anggur terhadap kejadian konstipasi pada ibu 

postpartum di BPM wilayah kerja Puskesmas Campurejo 

Kota Kediri Tahun 2016  

 

D. PEMBAHASAN 

Konstipasi merupakan kondisi sulit atau jarang 

untuk defekasi, dimana terjadi penurunan motilitas 

usus, yaitu frekuensi defekasi kurang dari tiga kali per 

minggu dan konsistensi tinja yang keras 

(Anggraeni,2009). Penangan pertama konstipasi 

adalah dengan pemberian makanan tinggi serat yang 

berguna untuk melembutkan kotoran dan menjaga 

konsistensinya untuk tetap kenyal. Serat akan 

memfasilitasi gerakan usus dengan meningkatkan 

massa tinja dan mengurangi waktu transit usus. 

Sedangkan magnesium merupakan elemen penting 

untuk pergerakan feses yang baik. Untuk meningkatkan 
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konsumsi bahan makanan tersebut dan untuk 

memaksimalkan pengaruhnya terhadap kelancaran 

defekasi maka dapat di olah dengan cara dijus. Padu 

padan yang tepat membuat jus ini mengandung air, 

serat, magnesium, dan kalium dalam jumlah cukup 

(Rita, 2013).  

Buah pepaya sering digunakan untuk 

membantu mengatasi gangguan pencernaan. Hal ini 

dikarenakan buah pepaya memiliki kandungan serat 

yang tinggi dan enzim papain. Zat-zat tersebut dapat 

mengatasi sulit buang air besar (Damaiyanti, 2015). 

Sedangkan anggur dipakai sebagai terapi pada 

sembelit karena mengandung magnesium tinggi yang 

merupakan elemen penting untuk pergerakan feses 

yang baik (Indri, 2009).  

Mengkonsumsi kombinasi jus pepaya anggur 

sangat efektif dilakukan pada ibu postpartum untuk 

dapat menghentikan kejadian konstipasi. Konsumsi jus 

pepaya anggur tidak hanya pada ibu yang 

mengalami konstipasi namun juga sangat efektif 

meskipun dikonsumsi oleh ibu yang ingin mencegah 

konstipasi. Karena serat pektin yang terkandung dalam 

buah pepaya dan anggur didalam usus besar, mampu 
membuat volume feses menjadi besar serta 

kandungan magnesium yang terkandung dalam buah 

pepaya dan anggur merupakan suatu elemen yang 

diperlukan untuk pergerakan feses yang baik. Hal ini 

dibuktikan dari hasil penelitian bahwa hampir seluruh 

responden yaitu 14 orang (87,5%) tidak mengalami 

konstipasi setelah mengkonsumsi kombinasi jus pepaya 

anggur. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 

sebagian kecil responden yaitu 2 orang (12,5%) tetap 

mengalami konstipasi, dimana responden yang tetap 

mengalami konstipasi ini mengkonsumsi air putih kurang 

dari 2 liter perhari dan kurang melakukan gerak tubuh. 

Hal ini didukung oleh teori dari Meita (2010) yang 

mengatakan bahwa memiinum air putih minimal 2 liter 

sehari sangat membantu proses pencernaan 

makanan, yaitu melunakkan dan melarutkan makanan 

yang larut dalam air sehingga sari-sari makanan 

mudah terserap dan ampas makanan (feses) tidak 

mengeras. Selain itu juga didukung oleh teori dari Meita 

(2010) yang menyatakan bahwa gerak tubuh, seperti 

olahraga agar dapat memperlancar metabolisme 

dalam tubuh. 

 

E. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan dari penelitian aini adalah Ada 

pengaruh kejadian konstipasi pada sebagian besar 

responden di BPM wilayah kerja Puskesmas Campurejo 

Kota Kediri sesudah diberi kombinasi jus pepaya 

anggur. Berdasarkan hasil penelitian diharapkan bagi 

lahan yang menjadi lokasi penelitian lebih bersifat 

terbuka terhadap segala informasi terkait upaya yang 

dapat dilakukan oleh sektor terkait dan bekerja sama 

dengan dinas kesehatan setempat dalam usaha 

mengembangkan kesadaran serta kemampuan 

masyarakat untuk memberikan dukungan kepada ibu 

postpartum untuk mengkonsumsi kombinasi jus buah 

pepaya anggur atau diet tinggi serat untuk mencegah 

terjadinya konstipasi.  
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ABSTRAK: Program stop buang air besar sembarangan merupakan salah satu program sanitasi total berbasis 

masyarakat yang membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis 

lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat merubah perilaku untuk tidak melakukan aktivitas buang air besar 

sembarangan.Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh program stop buang air besar sembaranganterhadap 

pertumbuhan tinggi badan anak baduta di Sulawesi tengah. Jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan desain cross 

sectional. Penelitian dilakukan di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Banggai pada tanggal 08 s/d 16 September 2016. 

Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada daerah pelaksanaan Program Stop Buang Air Besar Sembarang (SBS) dan 

prevalensi stunting tertinggi di Sulawesi Tengah, sampel adalah rumah tangga yang memiliki anak usia 1-2 Tahun 

sebanyak 352 orang. Pengambilan sampel menggunakan teknik non-probability sampling dengan metode 

consecutive sampling. Uji yang digunakan adalah uji t independent. Penelitian menunjukkan sampel pada kelompok 

SBS sebanyak 116 orang (33,0%) sedangkan pada kelompok non SBS sebanyak 236 orang (67,0%). Proporsi baduta 

stunting sebesar 15,6%. Pada kelompok SBS rerata tinggi badan -0,36±1,6 sedangkan pada kelompok non SBS rerata 

tinggi badan -0,94±1,5. Terdapat perbedaan yang bermakna antara pertumbuhan baduta kelompok SBS dengan non 
SBS (p=0,002). Program stop buang air besar sembaranganberpengaruh terhadap pertumbuhan tinggi badan anak 

baduta di Sulawesi Tengah. 

 

Kata Kunci : SBS, Pertumbuhan Baduta 

 

 

ABSTRACT: The ―STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN‖ (SBS) program is one of total sanitation programs that cultivate 

community-based behavioral health and hygiene, prevent the spread of disease based on environment, improve 

people's ability to change behavior of did not undertake defecation. The purpose of this study is to analyze the impact 

of the SBS program towards the growth of the under two-years child (baduta)’s height in central Sulawesi. Descriptive 

quantitative research with cross sectional design. This study was conducted in Sigi and Banggai on September 2016, 8th 

- 16th. The selection of location is based on the research area of the implementation of the SBS program and the 

highest prevalence of stunting in Central Sulawesi. The samples are 352 people consist of households with 1-2 years ages 

of children. This sampling uses non-probability sampling by consecutive sampling method. The test uses the 

independent t test. The results shows that the SBS group samples are 116 people (33.0%), while the non-SBS group 

samples are 236 people (67.0%). Proportion of stunting baduta are 15.6%. In the SBS group, the average height are -0.36 

± 1.6, whereas in the group of non STBM, the average height are -0.94 ± 1.5. There is a significant difference between the 

growth of SBS group of baduta and non SBS group (p = 0.002). This study concludes that the ―STOP BUANG AIR BESAR 

SEMBARANGAN‖ program affects the growth of baduta’s height in Central Sulawesi. Keywords: STOP BUANG AIR BESAR 

SEMBARANGAN, Growth of the under two-years child (baduta) 

 

Keywords: Stop open defecation program, Growth Child under two 

 

A. PENDAHULUAN 

Sanitasi total berbasis Masyarakat merupakan 

kebijakan nasional berdasarkan keputusan Menteri 

Kesehatan Nomor 852/Menkes/SK/IX/2008 yang 

kemudian dilanjutkan dengan Permenkes No 3 tahun 

2014. Tujuan penyelenggaraan STBM adalah 

mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan 

saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan 

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. 

Penerapan STBM dilakukan dalam 5 pilar; Stop Buang 

Air Besar Sembarangan; Cuci Tangan Pakai Sabun; 

Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga; 

Pengamanan Sampah Rumah Tangga; dan 

Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga(1). 

Lingkungan perumahan seperti kondisi tempat 

tinggal, pasokan air bersih yang kurang dan sanitasi 

yang tidak memadai merupakan faktor-faktor yang 

dapat meningkatkan risiko terjadinya hambatan tinggi 

badan anak(2). Infeksi dapat menjadi penyebab kritis 

terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan(3). 

Penyediaan toilet, perbaikan dalam praktek cuci 

tangan dan perbaikan kualitas air adalah alat penting 

untuk mencegah tropical enteropathy dan dengan 

demikian mengurangi risiko hambatan pertumbuhan 

tinggi anak(4). Diperkirakan bahwa 25% dari kejadian 

anak pendek dapat dikaitkan dengan lima atau lebih 

kejadian diare yang terjadi anak di bawah usia 2 

tahun(5).  

Pertumbuhan linier pada anak usia dini 

dianggap sebagai penanda pertumbuhan yang 

sehat(6). Tahun 2013 diperkirakan 161 juta anak usia di 

bawah lima tahun menderita stunting. Setengah dari 

semua anak stunting tersebut berada di Asia dan lebih 

dari sepertiganya berada di Afrika. Terdapat 

kecenderungan penurunan prevalensi stunting dimana 

pada tahun 2000 hingga 2013 prevalensi stunting 

menurun dari 33% menjadi 25% atau dari 199 juta balita 

menjadi 161 juta balita(7).Riset Kesehatan Dasar 2013 

mencatat prevalensi stunting nasional mencapai 37,2 

persen, meningkat dari tahun 2010 (35,6%) dan 2007 

(36,8%). Prevalensi stunting di Indonesia lebih tinggi 

daripada negara-negara lain di Asia Tenggara, seperti 
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Myanmar (35%), Vietnam (23%), dan Thailand (16%). 

Total stunting balita di Sulawesi Tengah tahun 2013 

sebesar 41%, lebih tinggi dari rerata nasional(8). 

Pemantauan status gizi di Sulawesi tengah melaporkan 

stunting balita tahun 2015 sebesar 35,6%. Kabupaten 

dengan prevalensi tertinggi berturut turut di Kabupaten 

Sigi (45,2%) Kabupaten Touna (42,3%) dan Kabupaten 

Banggai Kepulauan (40%)(9). Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis pengaruh sanitasi total berbasis 

masyarakat terhadap pertumbuhan tinggi badan anak 

baduta di Sulawesi Tengah. 

B. METODE 

Jenis penelitian ini adalah cross sectional. 

Dilaksanakan di Desa Simoro, Desa Rogo Wilayah Kerja 

Puskesmas Pandere dan Desa Baluase wilayah kerja 

Puskesmas Baluase Kabupaten Sigi sedangkan di 

Kabupaten Banggai meliputi Kelurahan Desa Balantak, 

Desa Boloak, Desa Dale, Desa Dolom, Desa Kiloma, 

Desa Luok, Desa Mamping, Desa Padang, Desa Ra'u, 

Desa Ranga-ranga, Desa Talang Batu, Desa Talima, 

Desa Talima B, Desa Tanotu Wilayah Kerja Puskesmas 

Balantak. Desa Tangeban, Desa Cemerlang, Desa 

Taugi, Desa Minangdala, Desa Padangon wilayah kerja 
Puskesmas Tangeban. Pemilihan lokasi penelitian 

didasarkan pada daerah dengan prevalensi stunting 

tertinggi dan wilayah pelaksana Program Stop BABS di 

Sulawesi Tengah. 

Penelitian dilakukan pada tanggal 08 September 

s/d 07 Oktober 2016 dengan jumlah sampel sebanyak 

352 anak yang berumur 6-23 Bulan dengan Teknik 

pengambilan sampel secara purposive sampling. 

Menggunakan alat ukur panjang badan baduta, 

program WHO Antro 2005 dan Kuesioner yang telah 

diujicoba. 

Indikator suatu Desa/Kelurahan dikatakan telah 

mencapai status SBS adalah bila; a) Semua masyarakat 

telah BAB hanya di jamban yang sehat dan 

membuang tinja/kotoran bayi hanya ke jamban yang 

sehat (termasuk di sekolah). b) Tidak terlihat tinja 

manusia di lingkungan sekitar. c) Ada penerapan 

sanksi, peraturan atau upaya lain oleh masyarakat 

untuk mencegah kejadian BAB di sembarang tempat. 

d) Ada mekanisme pemantauan umum yang dibuat 

masyarakat untuk mencapai 100% KK mempunyai 

jamban sehat. e) Ada upaya atau strategi yang jelas 

untuk dapat mencapai sanitasi. Uji yang digunakan 

adalah uji t independent. 

C. HASIL 

Baduta yang berada pada wilayah 

desa/kelurahan SBS sebannyak 116 orang (33,0%). 

Hampir seluruh keluarga baduta BAB di Jamban 

sebanyak 325 orang (92,3%). Pengasuh baduta yang 

cuci tangan air bersih mengalir pakai sabun sebanyak 

322 orang (91,5%). Rumah tangga yang mengelola air 

minum dan makanan rumah tangga secara aman dan 

sehat sebesar 344 orang (97,7%). Rumah tangga yang 

mengamankan sampah rumah tangga diluar rumah 
tangga sebanyak 265 orang 75,3%). Rumah tangga 

yang mengamankan limbah cair rumah tangganya 

sebesar 327 orang (92,9%).Sebagian besar responden 

penelitian berumur 12-23 bulan yaitu 148 orang (42,1%). 

Perempuan lebih banyak dibanding laki-laki (52,0%), 

ditemukan proporsi stunting sebesar 15,6%. Kejadian 

demam terjadi pada 20 orang (5,7%). Diare terjadi 

pada 28 orang (8,0%). Batuk terjadi pada 34 orang 

(9,7%) dan ISPA terjadi pada 22 orang (6,2%).

Tabel 1  Karakteristik wilayah penelitian manfaat program stop buang air besar sembarangan terhadap 

pertumbuhan anak bawah dua tahun di Sulawesi Tengah 

Distribusi n % 

Kabupaten   

Sigi 94 26,7 

Banggai 258 73,3 

Wilayah Stop Buang Air Besar   

Desa SBS 116 33,0 

Non Desa SBS 236 67,0 

Perilaku tidak buang air besar sembarangan 

Di Jamban 

 

325 

 

92,3 

Buang air besar Sembarangan 27 7,7 

Cuci tangan air bersih mengalir pakai sabun 

Ya 

 

322 

 

91,5 

Tidak 30 8,5 

Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga 

Aman dan Sehat 

 

344 

 

97,7 

Tidak Aman dan Tidak Sehat 8 2,3 

Pengamanan sampah rumah tangga 

Aman dan di Luar RT 

 

265 

 

75,3 

Tidak Aman dan dalam RT 87 24,7 

Pengamanan limbah cair rumah tangga 

Aman dan Sehat 

 

327 

 

92,9 

Tidak Aman dan Tidak Sehat 25 7,1 

Sumber: Data Primer, 2016 

Hasil penelitian menunjukkan rerata tinggi badan 

pada kelompok desa SBS lebih tinggi (-0,36±1,6) 

dibanding dengan kelompok desa non SBS (-0,94±1,5) 

dan perbedaan tersebut bermakna dengan nilai p 

value=0,002. Dengan demikian maka status desa stop 

buang air besar berpengaruh terhadap pertumbuhan 

tinggi badan anak baduta di Sulawesi Tengah.  

Rerata tinggi badan anak yang memiliki jamban 

dan perilaku tidak buang air besar sembarangan lebih 

tinggi (-0,58±1,5) dibanding dengan yang tidak memiliki 

jamban dan perilaku tidak buang air besar 
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sembarangan (-2,74±0,8) dan perbedaan tersebut 

bermakna dengan nilai p value=0,000. Dengan 

demikian maka kepemilikan jamban dan perilaku tidak 

buang air besar sembarangan berpengaruh terhadap 

pertumbuhan tinggi badan anak baduta di Sulawesi 

Tengah. 

Rerata tinggi badan anak yang pengasuhnya 

mencuci tangan air bersih mengalir pakai sabun lebih 

tinggi (-0,59±1,5) dibanding dengan yang tidak 

mencuci tangan dengan air bersih atau tidak mencuci 

tangan tidak menggunakan air mengalir atau tidak 

memakai sabun (-2.41±1,0) dan perbedaan tersebut 

bermakna dengan nilai p value=0,000. Dengan 

demikian maka mencuci tangan dengan air bersih 

yang mengalir dan menggunakan sabun berpengaruh 

terhadap pertumbuhan tinggi badan anak baduta di 

Sulawesi Tengah. 

Rerata tinggi badan anak yang rumah 

tangganya mengelola air minum dan makanan rumah 

tangga secara aman dan sehat lebih tinggi (-0,72±1,6) 

dibanding dengan yang tidak aman dan tidak sehat (-

1,81±0,6) dan perbedaan tersebut bermakna dengan 

nilai p value=0,001. Dengan demikian maka 

pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga 

berpengaruh terhadap pertumbuhan tinggi badan 

anak baduta di Sulawesi Tengah.

Tabel 2 Karakteristik baduta sampel penelitian manfaat program stop buang air besar sembarangan terhadap 

pertumbuhan anak bawah dua tahun di Sulawesi Tengah 

Distribusi n % 

Kategori Umur   

0-5 Bulan 99 28,1 

6-11 Bulan 105 29,8 

12-23 Bulan 148 42,1 

Jenis Kelamin   

Laki-laki 169 48,0 

Perempuan 183 52,0 

Status Gizi Indikator TB/U   

Stunting 55 15,6 

Normal 297 84,4 

Status Gizi Indikator BB/U   

Kurang 70 19,9 

Baik 268 76,1 

Lebih 14 4,0 

Status Gizi Indikator BB/TB   

Kurus 78 22,2 

Normal 228 64,8 

Gemuk 46 13,1 

Morbiditas   

Demam 2 minggu lalu 20 5,7 

Diare 1 bulan lalu 28 8,0 

Batuk 2 minggu lalu 34 9,7 

ISPA 1 bulan lalu 22 6,2 

Sumber: Data Primer, 2016 

Rerata tinggi badan anak yang rumah 

tangganya mengelola sampah rumah tangga secara 

aman dan di luar rumah tangga lebih tinggi (-0,74±1,6) 

dibanding dengan yang tidak aman dan di dalam 

rumah tangga (-0,76±1,5) namun perbedaan tersebut 

tidak bermakna dengan nilai p value=0,913. Dengan 

demikian maka Pengamanan sampah rumah tangga 

tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan tinggi 

badan anak baduta di Sulawesi Tengah.

Tabel 3 Pengaruh manfaat program stop buang air besar sembaranganterhadap pertumbuhan tinggi badan Anak 
baduta di Sulawesi Tengah 

Variabel Independen n 

Variabel dependen 

p-value 
Mean±SD  

Z-Score TB/U 

Wilayah STBM   

0,002* Desa SBS 116 -0,36±1,6 

Non Desa SBS 236 -0,94±1,5 

Perilaku tidak buang air besar sembarangan 

Di Jamban 

 

325 

 

-0,58±1,5 0,000* 

Buang air besar Sembarangan 27 -2,74±0,8 

Cuci tangan air bersih mengalir pakai sabun 

Ya 

 

322 

 

-0,59±1,5 0,000* 

Tidak 30 -2.41±1,0 

Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga 

Aman dan Sehat 

 

 

344 

 

 

-0,72±1,6 
0,001* 

Tidak Aman dan Tidak Sehat 8 -1,81±0,6 

Pengamanan sampah rumah tangga 

Aman dan di Luar RT 

 

265 
-0,74±1,6 

0,913 

Tidak Aman dan dalam RT 87 -0,76±1,5 
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Variabel Independen n 

Variabel dependen 

p-value 
Mean±SD  

Z-Score TB/U 

Pengamanan limbah cair rumah tangga 

Aman dan Sehat 

 

327 

 

-0,74±1,6 0,704 

Tidak Aman dan Tidak Sehat 25 -0,86±1,5 

Sumber: Data Primer, 2016 

 

Rerata tinggi badan anak yang rumah 

tangganya mengelola limbah cair rumah tangga 

secara aman dan sehat lebih rendah (-0,74±1,6) 

dibanding dengan yang tidak aman dan tidak sehat (-

0,86±1,5) namun perbedaan tersebut tidak bermakna 

dengan nilai p value=0,704. Dengan demikian maka 

pengamanan limbah cair rumah tangga tidak 

berpengaruh terhadap pertumbuhan tinggi badan 

anak baduta di Sulawesi Tengah. 

 

D. Pembahasan 

Tujuan penelitian ini untuk untuk menganalisis 

pengaruh program stop buang anir besar sembarang 

terhadap pertumbuhan tinggi badan anak baduta di 

Sulawesi Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

status desa stop buang air besar berpengaruh 

terhadap pertumbuhan tinggi badan anak baduta di 

Sulawesi Tengah.Pencemaran lingkungan adalah 

dampak langsung pada bayi dan balita belajar untuk 

makan sendiri. Kontaminasi lantai dan tanah yang 

mengelilingi rumah sangat penting untuk anak-anak 

dalam mengeksplorasi lingkungan mereka melalui 

merangkak, awal berjalan dan dengan memasukkan 

benda-benda di mulut mereka. Pembuangan tinja, 

pembuangan kotoran hewan dan kebersihan tangan 

semua penting selama periode ini usia sensitif. Akses 

cukup untuk air bersih dapat berfungsi sebagai 

penghalang penting untuk praktik kebersihan yang 

tepat dan persiapan yang aman dari makanan 

pendamping anak baduta.Paparan kuman tinja di 
lingkungan awal kehidupan mengurangi tinggi badan 

anak-anak. Literatur pertama, medis dan epidemiologi 

telah mendokumentasikan mekanisme yang 

menghubungkan buang air besar terbuka untuk 

kesehatan yang buruk dan akumulasi manusia awal 

kehidupan. Humphrey melaporkan penyakit 

lingkungansubklinis enteropati meningkatkan 

permeabilitas usus kecil untuk patogen sekaligus 

mengurangi penyerapan zat gizi (bisa menyebabkan 

malnutrisi, stunting, bahkan tanpa harus menderita 

diare. Sejalan dengan itu Checkley et al. yang 

menggunakan data longitudinal secara rinci untuk 

mempelajari hubungan antara diare anak dan tinggi 

badan. Kedua, studi ekonometrik terbaru menemukan 

program sanitasi pemerintah berpengaruh di 

pedesaan India. Dari tahun 1999 hingga tahun 2012, 

pemerintah pusat India melaksanakan program sanitasi 

pedesaan yang disebut Total Sanitation Campaign 

(TSC). Hasilnya adalah rata-rata berkurangnya 

kematian bayi dan meningkatnya rata-rata tinggi 

badan.  

Di Maharashtra, anak-anak yang tinggal di desa-

desa menerima perlakuanmotivasi sanitasi dan subsidi 

pembangunan jamban tumbuh lebih tinggi daripada 

anak-anak di desa-desa kontrol. Dalam rangka 

mempersiapkan tujuan pembangunan berkelanjutan, 

ahli sanitasi di seluruh dunia telah sepakat bahwa di 

samping menyediakan akses ke air dan toilet, ada 

kebutuhan untuk meningkatkan kebersihan, terutama 

bagi perempuan dan anak perempuan. Sektor ini telah 

diamati selama bertahun-tahun bahwa air yang aman 

pada sumbernya sering tercemar oleh praktik 

penyimpanan air di tingkat rumah tangga, 

menyediakan toilet gratis tidak akan mengakibatkan 

penghentian buang air besar terbuka jika itu adalah 

pilihan sanitasi yang lebih disukai oleh anggota rumah 

tangga, dan mencuci tangan bukan perilaku yang 

sederhana untuk menjadi kebiasaan(10). 

Menggunakan data Riskesdas tahun 2013 

bahwa perkiraan provinsi proporsi rumah tangga 

dengan akses ditingkatkan jamban yang berbanding 

terbalik dengan perkiraan provinsi persentase anak 

terhambat berusia kurang dari lima tahun (R2 = 65,7%, P 

<0,001). Menggunakan data dari 172 Survei Demografi 

dan Kesehatan (DHS) antara tahun 1986 dan 2007, Fink 

et al. melaporkan bahwa variasi stunting dan sanitasi 

antar negara menunjukkan bahwa peluang di stunting 

lebih rendah pada rumah tangga yang memiliki akses 

terhadap fasilitas sanitasi(11). Selain itu, berbagai 

penelitian dari masing-masing negara yang melibatkan 

analisis survei cross-sectional, penelitian longitudinal 

dan penelitian operasional menunjukkan bahwa 

sanitasi adalah penting bagi pertumbuhan linear anak.  

Analisis data DHS dari 70 negara berpenghasilan 

rendah dan menengah menunjukkan bahwa sumber 

air yang diperbaiki menurunkan prevalensi stunting (OR: 

0,92, 95% CI 0,89-0,94). Menggunakan data yang 

dikumpulkan pada tahun 1980 dari delapan negara di 

Afrika, Asia Selatan dan Amerika Selatan, Esrey 
menemukan bahwa efek dari pasokan air terhadap 

tinggi badan anak kecil dan hanya positif antara anak-

anak pedesaan ketika optimal dan pelayanan air yang 

tersedia ditingkatkan(12). 

Rah et al menemukan bahwa efek perlindungan 

dari ibu atau pengasuh melaporkan praktik kebersihan 

pribadi terhadap stunting di India meningkat ketika 

mereka disertai dengan akses rumah tangga terhadap 

air melalui pemipaan. Sebuah meta-analisis data dari 

14 uji coba cluster secara acak yang dilakukan di 10 

negara berpenghasilan rendah dan menengah 

menemukan manfaat kecil intervensi air, sanitasi dan 

hygene pada ketinggian pada anak-anak di bawah 

usia lima tahun. Analisis dibatasi oleh kurangnya studi 

kualitas metodologis tinggi, terutama untuk sanitasi. 

fasilitas WASH yang miskin dan perilaku buruk dapat 

berdampak pada status gizi anak dengan 

menyebabkan diare, infeksi cacing usus, atau 

enteropati lingkungan. Infeksi dan kondisi ini secara 

langsung mempengaruhi status gizi melalui jalur variasi 

termasuk hilangnya nafsu makan, kehilangan jaringan 

inang, pencernaan yang buruk atau malabsorpsi nutrisi, 

aktivasi kekebalan kronis, dan tanggapan lain untuk 

infeksi yang mengalihkan penggunaan nutrisi dan 

energi, seperti demam (13). 

Penelitian Torlesse et al (2016) menunjukkan 

bahwa terdapat interaksi yang signifikan antara fasilitas 

sanitasi rumah tangga dan pengolahan air rumah 

tangga dengan stunting lebih dari tiga kali lebih tinggi 
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jika rumah tangga menggunakan jamban (adjusted 

odds ratio 3,47, 95% CI 1,73-7,28, P <0,001). Prevalensi 

stunting secara signifikan lebih tinggi di antara anak-

anak yang tinggal di rumah tangga tanpa memiliki 

jamban dibandingkan yang memiliki jamban (35,3% vs 

24,0%); rumah tangga yang tidak menggunakan sabun 

untuk mencuci tangan dibandingkan dengan mereka 

yang melakukannya (31,6% vs 25,8%); dan rumah 

tangga yang minum air yang tidak diolah 

dibandingkan dengan yang diolah (38,2% vs 27,3%)(14) 

Hasil penelitian ini menunjukkan perlunya 

meningkatkan sanitasi terutama kepemilikan jamban 

dan perilaku tidak buang air besar sembarangan, 

membiasakan praktik mencuci tangan dengan air 

bersih yang mengalir dan menggunakan sabun. 

Kebijakan dan program untuk mengatasi stunting anak 

di Sulawesi Tengah harus mempertimbangkan air, 

sanitasi dan kebersihan diri pengasuh dan anak. Masih 

diperlukan penelitian operasional untuk menentukan 

cara terbaik yang mengintegrasikan air, sanitasi dan 

intervensi kesehatan menjadi pendekatan multisektoral 

yang lebih luas untuk mengurangi stunting di Sulawesi 

Tengah.  
E. Kesimpulan dan Saran 

Program stop buang air besar berpengaruh 

secara bermakna terhadap pertumbuhan tinggi 

badan anak baduta di Sulawesi Tengah.Penelitian ini 

menyarankan peningkatan sanitasi terutama 

kepemilikan jamban dan perilaku tidak buang air besar 

sembarangan, membiasakan praktik mencuci tangan 

dengan air bersih yang mengalir dan menggunakan 

sabun.Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

bahan advokasi bagi pemerintah dan penentu 

kebijakan program gizi terkait dengan pencapaian 

kesehatan pertumbuhan anak di Sulawesi Tengah. 
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EARLY BREASTFEEDING AS PROTECTIVE FACTOR FOR THE INCIDENCE OF STUNTING IN CHILDREN 
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ABSTRACT: The declining incidence of stunting in Indonesia is very low annually and the incidence of stunting in children 

under 2 years is correlated with numerous factors, among others are the practice of early breastfeeding initiation, 

exclusive breastfeeding, infection disease and social economic condition of the family. The practice of early 

breasfeeding initiation in infants will minimize the incidence of infection disease and encourage exclusive breastfeeding 

supplementation. To analyze the protective of breastfeeding initiation to the incidence of stunting in children of 6–24 

months at Yogyakarta Municipality. The study was observational with case control study design. Subject of the study 

were children of 6–24 months at Yogyakarta Municipality. Cases were stunting and controls were non stunting children. 

Each group consisted of 121 children (1:1). Stunting was defined as length or height/age < -2 SD. Samples were taken 

through non-probability sampling with consecutive sampling method. Data analysis used univariate with frequency 

distribution, bivariate with chi square, and multivariate with logistic regression. The result of bivariable of the study 

showed that children with history of breastfeeding initiation risked 2,3 times lower for the incidence of stunting 
(OR=0,423; 95% CI=0,24-0,73). External variable that significantly correlated with the incidence of stunting is infection 

disease of acute respiratory tract and diarrhea (OR=2,33; 95% CI=1,29-4,25). Early breastfeeding initiation wascorrelated 

with exclusive breastfeeding supplementation and infection disease of acute respiratory tract and diarrhea (p value < 

0.05). Knowledge of mothers on early breastfeeding initiation was not correlated with the practice of early 

breastfeeding initiation (p value > 0.05). The result of multivariable analysis with modeling showed that there was a 

significant relationship between early initiation of breastfeeding and risk for incidence of stunting (by controlling 

exclusive breastfeeding and infection disease of acute respiratory tract and diarrhea). The children with history of 

breastfeeding initiation risked 2,3 times lower for the incidence of stunting. 

 

Keywords: protective factor, early breastfeeding, diarrhea, acute respiratory tract infection, exclusive breastfeeding, 

stunting 

 

A. PENDAHULUAN 

Stunting telah menjadi masalah kesehatan 

global di negara-negara berkembang termasuk 

Indonesia. Ukuran fisik penduduk merupakan indikator 

gizi yang menentukan keberhasilan peningkatan 

kualitas sumber daya manusia (1). Sejak 1.000 hari 

antara kehamilan sampai pada usia dua tahun 

merupakan Window of Opportunity, yakni kesempatan 

yang singkat untuk melakukan sesuatu yang 

menguntungkan. Gizi kurang dalam 1.000 hari pertama 

menjadi penyebab utama masalah kesehatan dan gizi 

pada masa-masa berikutnya. Melalui asupan makanan 

yang kaya zat gizi akan membantu anak-anak tumbuh 

untuk memenuhi kebutuhan potensi fisik dan kognitif 

yang optimal (2). 

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 

menunjukkan prevalensi pendek pada balita di 

Indonesia sebesar 35,7%. Prevalensi balita sangat 

pendek hanya sedikit menurun yaitu dari 18,8% tahun 

2007 menjadi 18,5% tahun 2010.United Nations 

Children’s Fund (UNICEF) melaporkan Indonesia berada 

pada peringkat kelima dunia untuk negara dengan 

jumlah anak yang terhambat pertumbuhannya paling 

besar dengan perkiraan sebanyak 7,7 juta balita (3). 

Demikian juga Kota Yogyakarta masih memiliki masalah 

gizi kronis, dengan prevalensi stunting balita sebesar 

15,11% pada tahun 2012 (4). 

Status stunting pada usia 1 tahun pertama terkait 

dengan tidak memberikan kesempatan IMD dan ASI 

eksklusif yang berdampak pada pertumbuhan linier 

dan penyakit infeksi (5).IMD merupakan hal baru di 

Indonesia dan merupakan program pemerintah yang 

belum sepenuhnya dilaksanakan. Di Indonesia IMD 

diberikan pada bayi yang baru lahir pada 30 menit 

setelah kelahirannya hanya 8,3 % tahun 2003 (6), 

sedangkan pada tahun 2012 cakupan IMD di Kota 

Yogyakarta mencapai 47,19% (7). IMD erat kaitannya 

dengan pemberian kolostrum pada bayi setelah 

kelahiran Bayi yang diberikan kesempatan IMD lebih 

berpeluang memperoleh kolostrum diawal 

kehidupannya (8). Kolostrum penting untuk 

pertumbuhan usus, bahkan kelangsungan hidup dan 

asupan gizi bayi, serta dapat mengurangi kejadian 

penyakit infeksi karena pengaruh bermanfaat dari 

kolostrum manusia (9). 

Rendahnya angka IMD berkaitan dengan 

perilaku ibu yang tidak melakukan inisiasi dini. Hal ini 

disebabkan pengetahuan ibu yang belum mengetahui 

secara benar arti pentingnya IMD. Ketidakpahaman 

ibu terhadap cara IMD dengan benar dapat 

disebabkan oleh tidak adanya informasi dari petugas 

kesehatan baik sebelum persalinan maupun setelah 

persalinan (10). Berdasarkan berbagai penelitian 

mengenai stunting kaitannya dengan ASI eksklusif dan 

penyakit infeksi, penelitian ini ingin menggali risiko IMD 

terhadap kejadian stunting di usia 6–24 bulan di Kota 

Yogyakarta. 

B. BAHAN DAN METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian kasus-kontrol 

yang berlokasi di tiga daerah dengan prevalensi 

stunting baduta tertinggi di Kota Yogyakarta yaitu 

Kecamatan Umbulharjo, Kecamatan Tegalrejo dan 

Kecamatan Kota Gede. Penelitian ini berlangsung dari 

bulan Maret 2013 hingga Juni 2013. Kasus yang diambil 
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adalah anak berusia 6 – 24 bulan yang mengalami 

stunting. Kontrol adalah anak berusia 6 -24 bulan yang 

tidak stunting serta berasal dari 1 populasi yang sama. 

Perbandingan kasus-kontrol adalah 1:1. Sampel 

penelitian dipilih menggunakan metode consecutive 

sampling. 

Cut off point panjang badan yang digunakan 

dalam penelitian ini berdasarkan indikator panjang 

badan menurut umur standar WHO 2005 yaitu Z-score 

PB/U < -2 SD tergolong stunting (11). Kriteria inklusi kasus 

yaitu anak yang tergolong stunting, masih memiliki 

orangtua dan ibu anak bersedia menjadi responden 

penelitian dengan menandatangi informed consent. 

Kriteria eksklusi baik kasus maupun kontrol yaitu pindah 

alamat selama penelitian dilakukan dan anak yang 

mengalami kelainan kongenital atau cacat fisik. 

Jumlah minimal yang diperlukan berdasarkan rumus 

besar sampel untuk penelitian kasus-kontrol dengan 

unmatching adalah 121 orang kasus dan 121 orang 

kontrol. Data status IMD diperoleh menggunakan 

kuesioner modifikasi dari UNICEF yang sudah dilakukan 

uji validasi dan reliabilitas (Chronbach Alpha=0,959; r 

tabel=0,3061). Status IMD dinilai menggunakan sistem 

skor 1 dan 0. Skor 0 dikategorikan IMD dan 1 

dikategorikan tidak IMD. Data dianalisis secara bivariat 

untuk melihat kemaknaan hubungan antara variabel 

terikat dengan variabel bebas serta variabel luar 

dengan uji statistik Chi Square, dihitung odds rasio dan 

interval kepercayaan 95%. Variabel yang diikutkan 

dalam analisa multivariat adalah variabel bebas dan 

variabel luar yang memiliki kemaknaan cukup tinggi. 

C. HASIL 

1. Karakteristik subjek penelitian 

Subjek penelitian sebanyak 242 anak yang terdiri 

dari 121 subjek kelompok kasus dan 121 subjek 

kelompok kontrol.Seluruh subjek penelitian merupakan 

anak yang tercantum dalam data Dinas kesehatan 

Kota Yogyakarta. 

Tabel 1. Distribusi frekuensi dan karakteristik subjek penelitian 

Variabel Penelitian 

Kasus Kontrol Total 

p-value 
(stunting) (tidak stunting) 

n= 242 
121 121 

n % n % n % 

Jenis kelamin anak 

Laki-laki 63 52,07 55 45,45 118 48,76 
0,304 

Perempuan 58 47,93 66 54,55 124 51,24 

Usia anak 

6 – 12 bln 24 19,83 46 38,02 70 28,93 
0,002 

13 – 24 bln 97 80,17 75 61,98 172 71,07 

Usia ibu 

< 20 thn 4 3,31 1 0,83 5 2,07 

0,386 20 – 35 thn 92 76,03 96 79,34 188 77,69 

> 35 thn 25 20,66 24 19,83 49 20,25 

Pendidikan ibu 

Tidak tamat SD 3 2,48 1 0,83 4 1,65 

0,541 

SD 9 7,44 12 9,92 21 8,68 

SMP 26 21,49 27 22,31 53 21,90 

SMA 60 49,59 51 42,15 111 45,87 

Perguruan Tinggi 23 19,01 30 24,79 53 21,90 

Pekerjaan ibu 

Tidak bekerja/IRT 85 70,25 75 61,98 160 66,12 
0,174 

Bekerja 36 29,75 46 38,02 82 33,88 

Sosial ekonomi * 

Rendah 40 33,10 34 28,10 74 30,60 
0,400 

Cukup 81 61,20 87 71,90 168 69,40 

* Sosial ekonomi rendah: 

≤ UMR Kota Yogyakarta (Rp. 1.065.247.-), sosial ekonomi cukup: > 

UMR Kota Yogyakarta (Rp. 1.065.247.-). 

 

Pada Tabel 1 diketahui bahwa hanya terdapat 

satu perbedaan karakteristik antara dua kelompok 

subjek penelitian yaitu variabel usia anak. Berdasarkan 

jenis kelamin anak laki-laki lebih banyak pada 

kelompok kasus 52,07% dibandingkan dengan anak 

perempuan pada kelompok kasus 47,93%. Kejadian 

stunting lebih banyak pada anak usia 13–24 bulan 

sebesar 80,17% sedangkan pada usia 6–12 bulan 

sebesar 19,83%. Usia ibu responden lebih banyak 

berkisar antara 20–35 tahun 76,03%, dimana jumlah 

pada kelompok kontrol lebih banyak dibandingkan 

kelompok kasus. Usia ibu < 20 tahun 3,31% dan usia ibu 

> 35 tahun 20,66%. Mayoritas tingkat pendidikan ibu 

yang rendah lebih banyak pada kelompok kasus 

dibandingkan kelompok kontrol yakni sebesar 68,60%. 

Status sosial ekonomi rendah lebih tinggi pada 

kelompok kasus daripada kelompok kontrol. 

2. Analisis bivariabel 

Pada analisis bivariabel ini bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara variabel bebas IMD dan 

variabel luar yaitu ASI eksklusif, penyakit infeksi diare 

dan ISPA dengan variabel terikat (kejadian stunting). 

Pada Tabel 2 menunjukkan riwayat tidak IMD dengan 

kejadian stunting didapatkan kasus yang tidak 

mendapatkan kesempatan IMD sebesar 67,77% lebih 

besar apabila dibandingkan dengan yang tidak 

mendapatkan IMD pada kelompok kontrol. Sedangkan 

kasus yang mendapatkan kesempatan IMD sebesar 



 

42 
SIMPOSIUM GIZI NASIONAL 2017 | PRODI KESEHATAN MASYARAKAT| FKIK | UNIVERSITAS TADULAKO 

32,23% lebih kecil bila dibandingkan dengan kelompok kontrol 52,89%. 

Tabel 2. Analisis Chi Square hubungan IMD, pemberian ASI eksklusif, penyakit infeksi diare dan ISPA dengan kejadian 

stunting 

Variabel 
Stunting 

p value OR 95 % CI Ya Tidak 
X2 

 n % n % 

Riwayat IMD 

IMD 39 32,23 64 52,89 
10,56 0,001 

0,423 

1 (Ref) 
0,24 – 0,73 

Tidak IMD 82 67,77 57 47,11 

ASI eksklusif 

Tidak 81 66,94 65 53,72 
4,42 0,036 

1,74 

1 (Ref) 
1,03 – 3,03 

Ya 40 33,06 56 46,28 

Penyakit infeksi 

ISPA dan diare 

Diare 92 76,03 77 63,64 
4,41 0,036 

1,81 

1 (Ref) 
1,01 – 3,30 

Tidak diare 29 23,97 44 36,36 

ISPA 100 82,64 91 75,21 
2,01 0,156 

1,56 

1 (Ref) 
0,80 – 3,30 

Tidak ISPA 21 17,36 44 24,79 

Diare & ISPA 93 76,86 71 58,68 
9,16 0,002 

2,33 

1 (Ref) 
1,29 – 4,25 

Tidak diare & ISPA 28 23,14 50 41,32 

X2 = Chi Square OR = Odds ratio 

p = p-Value CI = Confidence Interval 

 

Hasil analisis dengan uji Chi Square 

menunjukkan ada hubungan yang bermakna antara 

riwayat IMD dengan kejadian stunting yang dapat 

dilihat nilai p= 0,001 dan OR= 0,423 (95% CI; 0,24–0,73). 

Anak dengan riwayat IMD mempunyai risiko 2,36 kali 

lebih rendah terhadap kejadian stunting 

dibandingkan dengan anak dengan riwayat tidak 

IMD. Berikut hasil analisis Chi Square hubungan IMD, 

pemberian ASI eksklusif, penyakit infeksi diare dan 

ISPA dengan kejadian stunting: 

Pemberian ASI tidak eksklusif lebih banyak 

pada kelompok kasus 66,94% dibandingkan dengan 

kelompok kontrol 53,72%. Hasil analisis diperoleh 

bahwa tidak memberikan ASI eksklusif menjadi faktor 

risiko bagi anak untuk kejadian stunting. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa secara statistik dan praktis 

terdapat hubungan yang bermakna yang dapat 

dilihat dari nilai p = 0,036 dan OR 1,74 (95% CI; 1,03–

3,03). Penyakit infeksi diare dan ISPA lebih banyak 

terjadi pada kelompok kasus 76,86% dibandingkan 

dengan kelompok kontrol 58,68%. Penyakit infeksi 

diare dan ISPA berpeluang 2,33 kali lebih besar pada 

anak stunting dibandingkan pada anak yang tidak 

stunting.

Tabel 3. Analisis Chi Square pemberian ASI eksklusif, penyakit infeksi diare dan ISPA serta pengetahuan ibu dengan 

riwayat IMD 

Variabel Riwayat IMD 

X2 p value OR 95 % CI Tidak Ya 

n % n % 

ASI eksklusif 

Tidak 101 72,66 45 43,69 20,74 0,000 3,42 1,93 – 6,09 

Ya 38 27,34 58 56,31     

Pengetahuan IMD 

Rendah 40 28,78 21 20,39 2,21 0,137 1,58 0,83 – 3,05 

Baik 99 71,22 82 79,61     

Penyakit infeksi 

ISPA dan Diare 

Infeksi 108 77,70 56 54,37 14,74 0,000 2,92 1,61 – 5,30 

Tidak infeksi 31 22,30 47 45,63     

 
Ket   

X2 = Chi Square OR = Odds ratio 

p = p-Value CI= Confidence Interval  

  

Dari hasil analisis pada Tabel 3 menujukkan bahwa 

setelah dilakukan analisis bivariabel dengan uji Chi 

Square diperoleh hasil bahwa variabel luar ASI eksklusif 

dan penyakit infeksi Diare dan ISPA terdapat hubungan 

yang bermakna secara statistik dengan variabel bebas 

(riwayat IMD) dengan OR masing-masing sebesar 3,42 

(95% CI; 1,93–6,09) dan 2,92 (95% CI; 1,61–5,30). 

Sedangkan variabel luar pengetahuan IMD ibu tidak 
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ada hubungan yang bermakna secara statistik dengan 

riwayat IMD, karena mempunyai nilai p >0,05. Sehingga 

dapat diinterpretasikan bahwa anak IMD berpeluang 

3,42 kali lebih besar mendapatkan ASI eksklusif 

dibandingkan dengan anak yang tidak IMD, dan anak 

yang tidak IMD berpeluang 2,92 kali lebih besar risiko 

terkena penyakit infeksi diare dan ISPA dibandingkan 

dengan anak yang IMD. 

 

3. Analisis multivariabel 

Analisis multivariabel dapat didefinisikan secara 

sederhana sebagai metode pengolahan variabel 

penelitian dalam jumlah yang banyak untuk mencari 

pengaruh pada masing-masing variabel secara 

simultan. Analisis multivariabel digunakan untuk 

mengetahui pengaruh variabel bebas (riwayat IMD) 

dengan variabel terikat (kejadian stunting) dengan 

mengontrol variabel luar yaitu ASI eksklusif, penyakit 

infeksi Diare dan ISPA, dan pengetahuan IMD ibu) dan 

variabel usia anak. Pada analisis ini dilakukan 

pemodelan masing-masing variabel untuk melihat 

model yang terbaik. Analisis multivariabel ini variabel 

yang dimasukkan adalah variabel yang mempunyai 

nilai p<0,05 dan nilai OR>1 pada hasil uji bivariabel. 

Variabel luar yaitu pengetahuan IMD ibu tidak 

berhubungan dengan variabel bebas maupun 

variabel terikat. Variabel usia anak memiliki nilai p<0,05 

dan berhubungan secara statistik dengan kejadian 

stunting.

 

Tabel 4. Analisis regresi logistik hubungan riwayat IMD dengan kejadian stunting dikendalikan oleh variabel usia anak, 

ASI eksklusif dan penyakit infeksi diare dan ISPA 

 

Variabel 

Kejadian Stunting 

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 

OR OR OR OR OR OR 

95 % CI 95 % CI 95 % CI 95 % CI 95 % CI 95 % CI 

Riwayat IMD 

IMD 0,42 (0,27 – 

0,80) 

1 (Ref) 

0,43 

(0,27 – 0,80) 

1 (Ref) 

0,46 

(0,27 – 0,80) 

1 (Ref) 

0,48 

(0,28 – 0,83) 

1 (Ref) 

0,52 

(0,30 – 0,92) 

1 (Ref) 

0,55 

(0,31 – 0,97) 

1 (Ref) 
Tidak IMD 

Usia anak 

13 – 24 bln 

 

2,39 

(0,25 – 0,74) 

1 (ref.) 

 

2,42 

(1,33 – 4,41) 

1 (Ref) 
6 – 12 bln 

ASI eksklusif 

Tidak 
 

1,41 

(0,82 – 2,44) 

1 (Ref) 

 

1,35 

(0,77 – 2,35) 

1 (Ref) 

1,40 

(0,79 – 2,47) 

1 (Ref) Ya 

Penyakit infeks Diare dan ISPA 

Infeksi 
 

1,98 (1,11 – 

3,52) 1 (Ref) 

1,94 (1,09 – 

3,45) 1 (Ref) 

1,92 (1,07 – 3,47) 1 

(Ref) Tidak infeksi 

R (%) 3,17 5,78 3,62 4,82 5,15 7,77 

N 242 242 242 242 242 242 

Deviance (-2 log 

Likelihood 
324,83 316,09 323,32 319,32 318,39 309,42 

 

Keterangan :  

* = signifikan < 0,05 

N = jumlah sampel 

Analisis model 5 dibangun untuk mengetahui 

hubungan riwayat IMD dengan kejadian stunting serta 

besarnya kontribusi variabel ASI eksklusif dan penyakit 

infeksi diare dan ISPA yang diikutsertakan dalam 

analisis. Pada tabel menunjukkan nilai R2 mengalami 

peningkatan sebesar 5,15. Hal ini berarti bahwa riwayat 

IMD dengan mengontrol variabel usia anak dapat 

memproteksi terhadap kejadian stunting sebesar 5,15%. 

Nilai OR riwayat IMD sebesar 0,526 (95% CI: 0,30–0,92) 

dengan nilai p= 0,024. Hal ini dapat diinterpretasikan 

bahwa anak yang mendapat kesempatan IMD 

mempunyai risiko terhadap kejadian stunting 1,90 kali 

lebih rendah daripada anak yang tidak mendapat 

kesempatan IMD. 

Model 5 sebagai model yang cukup baik untuk 

menjelaskan hubungan IMD dengan kejadian stunting. 

Alasan memilih model 5 karena kontribusi variabel ASI 

eksklusif serta penyakit infeksi diare dan ISPA 

berhubungan secara statistik dan biologis terhadap 

kejadian stunting dan riwayat IMD serta sebagai 

variabel intervening antara IMD dengan kejadian 

stunting. Variabel usia anak hanya memiliki hubungan 

yang bermakna dengan kejadian stunting, akan tetapi 

tidak memiliki hubungan yang bermakna dan secara 

biologis dengan pelaksanaan IMD. 

 

D. PEMBAHASAN 

Penelitian yang dilakukan pada 3 kecamatan di 

Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa kejadian 

stunting lebih banyak terdapat pada anak usia 13–24 

bulandaripada usia 6–12 bulan. Penelitian lain 

mengenai kejadian stunting pada anak di Indonesia 

dan Bangladesh. Hasil penelitiannya menyatakan 

bahwa prevalensi anak stunting di Indonesia pada usia 

6–12 bulan sebesar 16,6% dan anak usia 13– 24 bulan 

sebesar 40%. Sedangkan di Bangladesh prevalensi 

anak yang stunting usia 6–12 bulan sebesar 34,4% dan 

usia 13–24 bulan sebesar 56,9 % (12). Pada anak usia di 
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bawah 24 bulan, perubahan status stunting sering 

terjadi pada usia 8–18 bulan (13). Prevalensi 

stuntingakan meningkat cepat setelah usia 12 bulan 

pertama kehidupan dan cenderung konstan (14). 

Besarnya prevalensi stunting pada usia tersebut karena 

merupakan masa peralihan pemberian ASI eksklusif 

dan laju pertumbuhan serta aktifitas anak mengalami 

perkembangan serta kesulitan dalam menyediakan 

makanan yang memadai (15). 

Proporsi jenis kelamin anak laki-laki lebih banyak 

kejadian stunting dibandingkan dengan anak 

perempuan.Balita laki-laki lebih cenderung menjadi 

terhambat pertumbuhannya pada tahun pertama, 

sedangkan perempuan lebih mungkin untuk menjadi 

terhambat pada tahun kedua kehidupan (14). Anak 

usia 0 – 59 bulan berjenis kelamin laki-laki berhubungan 

secara signifikan dengan kejadian stunting (16). Hasil 

studi longitudinal yang diikutidari usia 6 – 18 bulan 

sampai 4,5 – 6 tahun menemukan bahwa jenis kelamin 

berhubungan secara signifikan dengan stunting (17). 

Hasil analisis bivariabel menunjukkan adanya 

hubungan yang bermakna antara riwayat IMD dengan 

kejadian stunting. Anak dengan riwayat IMD 
mempunyai risiko 2,36 kali lebih rendah kejadian 

stunting daripada anak dengan riwayat tidak 

IMD.Penelitian di Turki menyatakan bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara anak tidak diberikan 

kolostrum ketika lahir dengan kejadian stunting. Anak 

yang tidak langsung diberikan kolostrum lebih banyak 

terdapat pada kelompok stunting dengan OR = 

2,78(18). Inisiasi Menyusu Dini (IMD) erat sekali kaitannya 

dengan pemberian kolostrum (cairan pra-susu) pada 

bayi setelah kelahirannya. Bayi yang diberi 

kesempatan IMD memiliki kesempatan lebih besar 

mendapat kolostrum dibandingkan 

dengan bayi yang tidak diberi kesempatan IMD (8). 

Dimana bayi yang diberi kesempatan IMD langsung 

mendapatkan kolostrum pada awal kehidupan 

berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya (19). 

Sebuah studi yang diadakan di India, dimana 

prevalensi status gizi kurang sebesar 60,7%, diperoleh 

hasil bahwa anak yang tidak ASI eksklusif setidaknya 

sampai 4 bulan dan tidak diberikan kolostrum pada 

hari pertama kelahiran terkait dengan kejadian stunting 

pada anak di usia 6–24 bulan (20). Pertumbuhan linier 

yang terjadi pada anak usia 0–6 bulan secara signifikan 

berhubungan dengan IMD dan durasi ASI eksklusif (21). 

IMD dapat memenuhi kebutuhan kolostrum dan zat gizi 

bayi di hari pertama kelahiran. Hal ini disebabkan 

karena pada hari pertama bayi yang baru lahir 

memiliki periode tidur panjang setelah satu jam atau 

dua jam mereka lahir. Bayi hanya menyusui 4-6 kali 

dalam 24 jam pertama. Pada hari kedua frekuensi 

meningkat menjadi 8-12 kali dalam setiap 24 jam, akan 

tetapi volume kolostrum lebih rendah dan terjadi transisi 

ke ASI (Lactogenesis) (22). 

Hasil analisis bivariabel menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan yang bermakna secara statistik 

dan praktis antara penyakit infeksi diare dan ISPA 

dengan kejadian stunting. Anak yang mengalami 

penyakit infeksi diare dan ISPA sebelumnya memunyai 

risiko 2,33 kali lebih besar mengalami kejadian stunting 

dibandingkan dengan anak yang tidak mengalami 

penyakit infeksi. Anak-anak yang mengalami penyakit 

ISPA dengan frekuensi tinggi dan kurang asupan 

vitamin A lebih berpeluang terjadinya pertumbuhan 

linier dibandingkan dengan anak yang cukup asupan 

vitamin A dan kejadian ISPA yang rendah (23). Penyakit 

infeksi diare yang cukup tinggi di usia sebelumnya 

berhubungan dengan kejadian stunting pada usia 24 

bulan dengan proporsi sebesar 25% (24). 

Pada analisis bivariabel juga menunjukkan 

bahwa IMD mempengaruhi praktek menyusu ASI 

eksklusif. Secara statistik terdapat hubungan yang 

bermakna, dimana ibu yang diberlakukan IMD 3,42 kali 

lebih besar untuk dapat menerapkan praktek menyusu 

ASI eksklusif dibandingkan dengan yang tidak 

diberlakukan IMD. Penelitian yang sama di Nepal 

menyatakan bahwa angka menyusui eksklusif lebih 

tinggi pada ibu yang diberlakukan IMD, karena akan 

menghindari minuman prelakteal yang terlalu dini atau 

pengenalan MP-ASI yang lebih awal(25). Penelitian 

lainnya yang dilakukan oleh di Jepang menyatakan 

bahwa IMD mempunyai hubungan yang signifikan 

dengan proporsi ibu yang menyusu secara eksklusif 

pada satu bulan pertama kehidupan dan saat tinggal 

di rumah sakit (26). 

Hasil analisis terdapat hubungan yang bermakna 

secara statistik antara riwayat IMD dengan kejadian 

infeksi diare dan ISPA. Hal tersebut dapat dilihat dari 
proporsi kejadian infeksi diare dan ISPA lebih banyak 

terdapat pada kelompok anak dengan riwayat tidak 

IMD. Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya 

yang menyatakan bahwa IMD dapat mengurangi 

kejadian diare sepanjang 6 bulan pertama kehidupan 

karena efek bermanfaat dari kolostrum manusia (9). 

Dalam kolostrum terkandung protein dan zat 

imunoglobin yang diproduksi oleh kelenjar susu setelah 

kelahiran. Terdiri atas IgA, IgM dan IgG. Zat IgA akan 

terus berkurang konsentrasinya sejak hari pertama 

sampai 7 hari kelahiran. IgM dan IgG memiliki peran 

penting sebagai zat imunologi bakteri patogen. 

Konsentrasi IgA 4 sampai 5 kali lebih besar daripada 

IgM, konsentrasi IgG 20 sampai 30 kali IgA dalam setiap 

produksi kolostrum (27). 

ASI dini, yang dikenal sebagai kolostrum (liquid 

gold) memberikan manfaat kekebalan tubuh untuk 

bayi. Zat antibodi pada kolostrum akan melindungi 

bayi terhadap penyakit infeksi, mengurangi risiko 

peradangan serta infeksi pada usus. Bayi yang tidak 

cukup diberikan asupan kolostrum selama tiga sampai 

empat hari setelah lahir berhubungan dengan kejadian 

infeksi diare (28). IMD merupakan praktik dasar untuk 

perawatan yang tepat dan memberi makan bayi baru 

lahir (29). Panduan tahun 2003 tentang praktik 

kehamilan, persalinan dan perawatan bayi, WHO 

mengindentifikasikan IMD dan ASI Eksklusif sebagai 

komponen utama dari perawatan bayi baru lahir (30). 

Pengaruh IMD dan ASI eksklusif di bulan pertama 

kehidupan dapat mencegah kematian pada bayi 

akibat penyakit infeksi. Sebuah studi kohort besar yang 

dilakukan di daerah pedesaan Ghana menyimpulkan 

bahwa 22 % dari kematian bayi dapat dicegah jika 

semua bayi diberi kesempatan menyusu dini dalam 

satu jam pertama kelahiran (19). 

Berdasarkan pengetahuan diperoleh hasil 

bahwa secara statistik tidak terdapat hubungan yang 

signifikan antara pengetahuan IMD ibu dengan 

pelaksanaan IMD. Penelitian lain yang dilakukan pada 

anak baduta yang menyatakan bahwa pelaksanaan 

IMD meningkat dengan adanya pengetahuan IMD 

dan kesadaran ibu akan pentingnya kolostrum (31). 

Keadaan ini disebabkan karena pelaksanaan IMD 

dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya pengaruh 
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informasi dan dukungan petugas kesehatan dan 

tempat persalinan. Adanya edukasi menyusu dini pada 

masa antenatal dan postpartum dari petugas 

kesehatan memungkinkan subjek melakukan praktek 

menyusu dini (32). 

Keberhasilan pelaksanaan IMD lebih dipengaruhi 

oleh dukungan dokter atau klinik tempat persalinan 

(33). Dokter dan klinik tempat persalinan dapat 

menyakini ibu bahwa sangat penting untuk 

melaksanakan IMD. Penelitian di Guatemala, 

menyimpulkan bahwa tempat persalinan sebagai 

prediktor yang signifikan dalam pemberian awal ASI. 

Anak yang dilahirkan di puskesmas (OR=4,9) 

cenderung untuk disusui dalam satu jam pertama, 

dibandingkan yang lahir di rumah sakit swasta (34). 

 

E. KESIMPULAN DAN SARAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Anak yang 

mendapat kesempatan IMD mempunyai risiko 2,3 kali 

lebih rendah terhadap kejadian stunting dibandingkan 

dengan anak yang tidak mendapat kesempatan IMD. 

Terdapat hubungan antara IMD dengan memberikan 

ASI eksklusif. Pelaksanaan IMD tidak sepenuhnya 
dipengaruhi oleh pengetahuan IMD ibu. Faktor lain 

yang berhubungan kejadian stunting pada anak usia 6 

– 24 bulan adalah faktor penyakit infeksi diare dan 

ISPA. 

Dari kesimpulan di atas, saran bagi pemerintah 

Kota Yogyakarta, diperlukan regulasi peraturan yang 

mengatur pelaksanan IMD disetiap pelayanan 

persalinan melalui kebijakan dan edukasi kepada 

petugas kesehatan. Pada petugas kesehatan, 

diperlukan peningkatan pelayanan praktik IMD yang 

benar untuk mengurangi kejadian penyakit infeksi serta 

mensukseskan pemberian ASI Eksklusif. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

(1) Allen, L.H. & Gillespie S.R. What Works? A Review 

of The Efficacy and Effectiveness of Nutrition 

Interventions. Manila: Administrative Committee 

on Coordination/Sub-Committee on Nutrition 

[ACC/SCN] and Asian Development Bank; 2001.  

(2) Baker, E.J., Sanei, l.C. & Franklin, N.Early Initiation 

of and Exclusive Breastfeeding in Large-scale 

Community-based Programmes in Bolivia and 

Madagascar. Journal of Health, Population and 

Nutrition 2006; 24(4): 530-539.  

(3) Bappenas Depkes. Riset Kesehatan Dasar 

(RISKESDAS) Tahun 2007. Jakarta: Badan 

Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 

Departemen Kesehatan RI; 2007.  

(4) Dinkes Kota Yogyakarta. Profil Kesehatan Kota 

Yogyakarta Tahun 2011. Yogyakarta: Dinas 

Kesehatan Kota Yogyakarta; 2012.  

(5) USBC. Guidelines for Breastfeeding Initiation and 

Support. Massachusetts Departement of Public 

Health Bureau of Family Health and Nutrition; 

2008.  

(6) Februhartanty J. Strategic Roles of Fathers in 

Optimizing Breastfeeding Practices: Study in An 

Urban setting of Jakarta. Summary of The 

Dissertation, University of Indonesia; 2008.  

(7) Dinkes Kota Yogyakarta. Profil Kesehatan Kota 

Yogyakarta Tahun 2012. Yogyakarta: Dinas 

Kesehatan Kota Yogyakarta; 2013.  

(8) Hegar B, Suradi R, Hendarto A. & Pratiwi IGA. 

Bedah ASI. Ikatan Dokter Anak Indonesia. 

Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran 

Universitas Indonesia; 2008.  

(9) Clemens J, Elyazeed RA, Rao M, Savarino S, 

Morsy BZ, Kim Y, Wierzba T, Naficy A, Lee YJ. Early 

Initiation of Breastfeeding and the Risk of Infant 

Diarrhea in Rural Egypt. Journal of Pediatrics 

1999;104: 1–5.  

(10) Elfida. Hubungan Tempat Persalinan dengan 

Inisiasi Menyusu Dini di Kabupten Aceh Timur 

Propinsi Aceh. Yogyakarta: Tesis Ilmu Kesehatan 

Masyarakat FK-UGM; 2010.  

(11) Depkes. Petunjuk Teknis Dasar Pelayanan 

Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota. 

Nomor 828/Menkes/SK/IX/2008. Jakarta: Badan 

Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 

Departemen Kesehatan RI; 2008.  

(12) Semba RD, Pee S, Sari M, Akhter N. & Bloem MW. 

Effect of Paternal Formal Education on Risk of 

Child Stunting in Indonesia and Bangladesh: A 

Cross-Sectional Study. Lancet 2008; 371: 322-328.  

(13) Adair LS. & Guilkey DK. Age-specific 

Determinants of Stunting in Filipino Children. 

Journal of Nutrition 1997; 127(2): 314-320.  
(14) Hong R. Effect of Economic Inequality On 

Chronic Childhood Undernutrition In Ghana. 

Public Health Nutrition 2007; 10(4), 371 – 378.  

(15) Buitron D, Hartig AK. & Sebastian SM. Nutritional 

status in children younger Naporunas five years in 

the Ecuadorian Amazon. Rev Panam Salud 

Publica 2006; 15(3):151-9  

(16) Ramli, Agho KE, Inder KJ, Bowe SJ, Jacobs J. & 

Dibley MJ. Prevalence and Risk Factor For 

Stunting and Severe Stunting Among Under Fives 

In North Maluku Province Of Indonesia. BMC 

Pediatrics 2009; 9:64.  

(17) Crookston BT, Mary E, Penny, Stephen C, Alder T, 

Dickerson, Ray M, Merrill, Joseph B, Stanford, 

Christina A, Porucznik & Kirk A D. Children who 

recover from early stunting and children who are 

not stunted demonstrate similar levels of 

cognition. American Society for Nutrition. Journal 

of Nutrition 2010; 140(11): 1996–2001.  

(18) Ergin F, Okyay P, Atasoylu G, Beser E. Nutritional 

status and risk factors of chronic malnutrition in 

children under five years of age in Aydin, a 

western city of Turkey. Turkish Journal of 

Pediatrics 2007; 4993 : 283–289.  

(19) Edmond KM, Zandoh C, Quigley MA, Etego SA. & 

Agyei SO. Delayed Breastfeeding Initiation 

Increases Risk of Neonatal Mortality. Journal of 

Pediatrics 2006; 117: 380–386.  

(20) Khokhar A, Singh S, Talwar R, Rasania SK, Badlan 

SR, Mehra M. A Study of Malnutrition Among 

Children Aged 6 Months to 2 Years from A 

Resettlement Colony of Delhi. Indian Journal of 

Medicine Science 2003; 57 : 286–289.  

(21) Enakshi G. & Sudha N. Nutritional Status of 

Growth Faltered Children Aged 0-6 Years in Rural 

Rangareddy District. Journal of Dr. NTR University 

of Health Sciences 2012; 1: 27–32.  

(22) Holmes AV. Establishing Successful Breastfeeding 

in The Newborn Period. Pediatric Clinics of North 

America 2013; 60: 147–168.  

(23) Hadi H, Dibley MJ. & West KP. Complex 

Interaction with Infection and Diet May Explain 

Seasonal Growth Responses to Vitamin A in 

Preschool Aged Indonesian Children. European 



 

46 
SIMPOSIUM GIZI NASIONAL 2017 | PRODI KESEHATAN MASYARAKAT| FKIK | UNIVERSITAS TADULAKO 

Journal of Clinical Nutrition 2004; 58: 990–999.  

(24) Black RE, Victoria CG, Walker SP, Bhutta ZA, 

Chiristian P, Oni M, Ezzati M, McGregor SG, Katz J, 

Martorell R, Uauy R. & the Maternal and Child 

Nutrition Study Group. Maternal and Child 

Undernutrition and Overweight in Low-income 

and Middle-income Countries. Lancet 2013; 382: 

427–451.  

(25) Chandrashekhar TS, Joshi HS, Binu VS, Shankar PR, 

Rana MS, Ramachandran. Breast-feeding 

Initiation and Determinants of Exclusive Breast-

feeding. A Questionnaire Survey In an Urban 

Population of Western Nepal. Public Health 

Nutrition 2006; 10(2): 192–97.  

(26) Nakao Y, Moji K, Honda S. & Oishi K. Initiation of 

Breastfeeding Within 120 Minutes After Bitrh Is 

Associated with Breastfeeding At Four Months 

Among Japanese Women: A Self-Administered 

Questionnaire Survey. International Journal of 

Breast 2008; 3:1.  

(27) Remington JS. Human Milk. Infections Diseases of 

The Fetus and Newborn Infant, 7 th edition. By 

Saunders of Elsevier : USA; 2011.  
(28) Pletsch D, Ulrich C, Angelini M, Fernandes G. & 

David SC. Mother ―Liquid Gold‖: A Quality 

Improvement Initiative to Support Early Colostrum 

Delivery via Oral Immune Therapy (OIT) to 

Premature and Critically Ill Newborns. Canadian 

Journal of Health 2013; 10: 34–42.  

(29) Bhutta ZA, Darmstand GL, Hasan BS. & Haws RA. 

Community-based Interventions for Improving 

Perinatal and Neonatal Health Outcomes in 

Developing Countries : A Review of The 

Evidence. Journal of Pediatrics 2005; 115(2): 519–

617.  

(30) WHO. Child Growth Standards: lenght/height-for-

age, weight-for-age, weight-for-lenght, weight-

for-height and body mass indeks-for-age. 

Departement of Nutrition for Health and 

Development. Geneva: Switzerland; 2006.  

(31) Akhtar A, Haque ME, Islam MZ, Yusuf MA, Syarif 

AR, Ahsan AI. Feeding Pattern and Nutritional 

Status of Under Two Years Slum Children. Journal 

of Shaheed Suhrawardy Medicine 2012; 4(1): 3–6.  

(32) Kim TH, Lee H, Park J, Jang S. & Kim M. Effects of 

Early Breastfeeding Education on Maintenance 

of Breastfeeding Practice : A Prospective 

Observational Study. Journal of Nursing 2013; 3: 

209–213.  

(33) Taveras EE, Capra AM, Braveman PA, Jensvold 

NG, Escobar GJ. & Lieu TA. Clinician Support and 

Psychosocial Risk Factors Associated with 

Breastfeeding Discontinuation. Journal of 
Pediatrics 2003; 112(1):108–115.  

(34) Dearden K, Altaye M, Maza I, Olivia M, Stone-

Jimenez M, Morrow AL. & Bulkhater BR. 

Determinants of Optimal Breastfeeding in Peri-

urbanGuatemala City, Guatamala. Pan 

American Journal of Public Health 2002; 

12(3):122–232.

 

 



 

47 
SIMPOSIUM GIZI NASIONAL 2017 | PRODI KESEHATAN MASYARAKAT| FKIK | UNIVERSITAS TADULAKO 

PERUBAHAN PENGETAHUAN, SIKAP IBU HAMIL SETELAH EDUKASI DAN PRAKTEK INISIASI MENYUSU DINI DI RSIA SITI FATIMAH  

KOTA MAKASSAR  

 

Citrakesumasari1, Veny Hadju1, Bohari2, A. Asriani Azis3 

1Prodi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin 
2Prodi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Tadulako 
3 Instalasi Gizi Rumah Sakit Islam Faisal, Makassar 

 

ABSTRAK: Inisiasi Menyusu Dini (IMD) adalah bayi diberi kesempatan memulai menyusu sendiri segera setelah lahir/dini, 

dengan membiarkan kontak kulit bayi dengan kulit ibu setidaknya satu jam atau lebih, sampai menyusu pertama 

selesai. Praktek IMD di Indonesia kurang dari 1 jam setelah bayi lahir hanya 29.3%. Kurangnya pengetahuan dari orang 

tua, dan pihak medis sehingga IMD masih jarang dipraktekkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan 

pengetahuan dan sikap ibu hamil sebelum dan setelah edukasi serta praktek IMD di RSIA Siti Fatimah Makassar Tahun 

2011. Jenis Penelitian yaitu deskriptif. Tehnik pengambilan sampel yaitu accindental dengan jumlah sampel 46 orang. 

Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang diberikan kepada responden sebelum dan setelah edukasi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa sebelum edukasi 47.83% ibu hamil memiliki pengetahuan kurang, 30.43% ibu hamil 

pada kategori pengetahuan cukup, dan 21.74% kategori pengetahuan baik. Setelah diberikan edukasi, pengetahuan 

yang kategori baik 78.26%, dan 21.74% yang termasuk kategori cukup, serta tidak ada lagi yang pengetahuan kategori 

kurang. Sikap ibu hamil sebelum edukasi yaitu 41.3% termasuk dalam kategori sikap negatif, dan 58.7% berada pada 

kategori sikap positif. Setelah edukasi, sikap responden yang termasuk kategori positif yaitu 100%. Disarankan kepada 

ibu hamil, pengetahuan dan sikap yang perlu ditingkatkan adalah pemahaman tentang ibu yang melahirkan secara 

cesar dapat melakukan IMD, dan meminta kepada bidan atau dokter supaya dibantu melakukan IMD. Selain itu, ibu 

hamil dianjurkan untuk dapat menyusui secara eksklusif selama 6 bulan.  
Kata Kunci: Pengetahuan, Sikap, dan Praktek Inisasi Menyusu Dini 

 

ABSTRACT : Early Initiation of Breastfeeding (IMD) is the baby given the opportunity to start their own nursing immediately 

after birth / early, by letting the baby skin contact with the skin's mother at least one hour or more, until the first feeding 

is completed. However, lack of knowledge of parents, and medical side so that the IMD is still rarely practiced. This study 

aims to determine changes in knowledge and attitudes of pregnant before and after education regarding the IMD in 

RSIA Siti Fatimah Makassar Year 2011. This type of descriptive. Sampling technique that is consecutive sampling with a 

sample of 46 people. Collecting data using questionnaires given to respondents before and after education. The results 

showed that 47.83% before the education of pregnant have less knowledge, 30.43% of pregnant women in the 

categories of knowledge sufficient, and 21.74%, good knowledge category. Having provided education, good 

knowledge of category 78.26% and 21.74%, which included categories of sufficient, and there is no longer a lack of 

knowledge categories. The attitude of pregnant before education is 41.3% included in the category of negative 

attitudes, and 58.7% are in category a positive attitude. After education, the attitude of respondents who included the 

category that is 100% positive. It is recommended to pregnant, to increase knowledge and positive attitude, can be 

done by reading back the material given, and asked the health workers, as well as when giving birth to ask the midwife 

or doctor so that helped make IMD. In addition, pregnant women are encouraged to breastfeed exclusively for 6 

months.  

 

Keywords: IMD, Pregnant, Education, Knowledge & Attitude 

 

A. PENDAHULUAN 

Inisiasi Menyusu Dini (IMD) adalah memberi 

kesempatan pada bayi baru lahir untuk menyusu 

sendiri pada ibu dalam satu jam pertama kelahirannya 

(Roesli,2008). Ketika bayi sehat diletakkan di atas perut 

atau dada ibu segera setelah lahir dan terjadi kontak 

kulit (skin to skin contact) merupakan pertunjukan yang 

menakjubkan, bayi akan bereaksi oleh karena 

rangsangan sentuhan ibu, dia akan bergerak di atas 

perut ibu dan menjangkau payudara. 

Menyusu dan bukan menyusui merupakan 

gambaran bahwa IMD bukan metode ibu menyusui 

bayi, tetapi bayi yang harus aktif menemukan sendiri 

puting susu ibu. Metode ini mempunyai manfaat yang 

besar untuk bayi maupun sang ibu yang baru 

melahirkan. Akan tetapi, kurangnya pengetahuan dari 

orang tua, pihak medis maupun keengganan untuk 

melakukannya membuat IMD masih jarang 

dipraktikkan (Suryoprajogo, 2009). 

Pentingnya pelaksanaan IMD dikemukakan 

dalam Penelitian Gareth Jones, dkk, bahwa menyusui 

dapat mencegah 13% kematian balita (Lancet 2003), 

sedangkan Karen M. Edmond, dkk, dalam penelitian di 

Ghana menyatakan bahwa 16% kematian neonatus 

dapat dicegah bila bayi mendapat ASI pada hari 

pertama, dan angka tersebut meningkat menjadi 22% 

bila bayi melakukan IMD dalam 1 jam pertama setelah 

lahir (Pediatric, March 2006). 

Riset Kesehatan Dasar 2010 menunjukkan 

penurunan presentase bayi yang menyusu eksklusif 

sampai dengan 6 bulan dimana untuk tahun 2010 ASI 

Eksklusif hanya 15.3%. IMD kurang dari 1 jam setelah 

bayi lahir adalah 29.3%, tertinggi di Nusa Tenggara 

Timut 56.2% dan terendah di Maluku 13%. Sebagian 

besar proses menyusui dilakukan pada kisaran waktu 1 

– 6 jam setelah bayi lahir tetapi masih ada 11,1% proses 

mulai disusui dilakukan setelah 48 jam. IMD di Provinsi 

Sulawesi Selatan yang kurang dari 1 jam adalah 30,1 % 

dan pada kisaran 1 – 6 jam yaitu 34.9% (Riskesdas 2010). 

Sedangkan jumlah Bayi yang diberi ASI Ekslusif di 

Sulawesi Selatan tahun 2008 yaitu 48,64%, terjadi 

penurunan dari tahun 2006 yaitu 57,48%, dan tahun 

2007 yaitu 57,05% (Profil Kesehatan Sul-Sel, 2009). 

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah 

menetapkan target cakupan pemberian ASI secara 

eksklusif pada tahun 2010 pada bayi 0-6 bulan sebesar 

80% (Depkes, 2007). Sedangkan UNICEF menyimpulkan, 

cakupan ASI eksklusif enam bulan di Indonesia masih 
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jauh dari rata-rata dunia, yaitu 38% sedangkan 

persentasi wanita usia 15 – 49 tahun yang memberikan 

ASI kurang dari 1 jam setalah melahirkan sejak tahun 

1990 – 2006 di Indonesia yaitu 21 – 49% (Unicef, 2007). 

Pengetahuan dan pemahaman akan 

pentingnya IMD pada bayi baru lahir menjadi suatu 

kebutuhan bagi semua petugas kesehatan dan 

masyarakat luas terutama ibu-ibu yang sedang hamil, 

demikian juga persepsi dan pendapat masyarakat 

yang salah tentang IMD juga menjadi penghambat 

suksesnya program pemerintah ini, sehingga informasi 

yang benar tentang program IMD hendaknya terus 

disosialisasikan pada masyarakat luas sehingga apa 

yang menjadi tujuan program pemerintah ini dapat 

tercapai dengan baik. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang IMD dengan judul 

perubahan pengetahuan dan sikap ibu hamil setelah 

edukasi IMD di RSIA St. Fatimah Makassar tahun 2011.  

B. BAHAN DAN METODE  

Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Ibu 

dan Anak ST. Fatimah Kota Makassar, dengan asalan 
rumah sakit bersalin ini merupakan salah satu rumah 

sakit bersalin milik pemerintah  

Desain Penelitian  

Jenis peneilitian ini adalah penelitian deskriptif. 

Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini terbagi 2 kelompok 

yaitu ibu hamil dengan usia kehamilan 7 – 9 bulan yang 

datang memeriksakan kehamilannya sebanyak 60 

orang dan ibu yang melahirkan sebanyak 139 orang di 

Rumah Sakit Ibu dan Anak ST. Fatimah Makassar pada 

bulan Maret tahun 2011. Sampel dalam penelitian ini 

adalah ibu hamil dengan usia kehamilan 7 – 9 bulan 

yang terpilih sebagai responden dan bersedia untuk 

diberikan edukasi, serta ibu yang melahirkan. 

Perhitungan besar sampel (terlampir), jumlah sampel 

yang diperoleh sebanyak 46 responden yang akan 

diberikan edukasi dan 100 responden yang melahirkan. 

Tehnik pengambilan sample yaitu dengan metode 

accidental.  

Pengumpulan Data 

Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini 

meliputi: pengetahuan dan sikap ibu, ibu hamil tentang 

IMD yang diperoleh melalui wawancara langsung 

dengan responden dengan menggunakan kuesioner 

yang diberikan kepada responden sebelum dan 

sesudah edukasi. Pengisian kuesioner dilakukan 

sebenyak 3x, yaitu pre-test 1 kali, post-test 2 kali 

dilaksanakan yaitu post-test 1 pada saat setelah 

edukasi dan 2 minggu kemudian diberikan lagi post-

test 2 tentang pengetahuan dan sikap responden 

tentang IMD. Sedangkan praktek IMD diperoleh melalui 

wawancara langsung dengan responden. 

C. HASIL PENELITIAN 

Penelitian yang dilaksanakan pada tanggal 15 

Maret sampai dengan 17 April 2011 (meliputi 

pengambilan dan pengolahan data) pada sejumlah 
responden dengan usia kehamilan 7 – 9 bulan yang 

datang ke Rumah Sakit Ibu dan Anak St. Fatimah kota 

Makassar,  

PENGETAHUAN DAN SIKAP TENTANG IMD 

Pengetahuan Ibu Hamil Tentang IMD Sebelum (pre-test) 

dan Setelah (pos-test) Diberikan Edukasi  

Pre-test tingkat pengetahuan responden adalah 

sebanyak 22 orang (47.82) berada pada kategori 

kurang dan 14 orang (30.43%) pada kategori cukup, 

serta ada 10 orang (21.73%) berkategori baik. Post-test 

2 tingkat pengetahuan responden adalah 36 orang 

(78.26%) berkategori baik dan tinggal 10 orang (21.73%) 

yang masih berkategori cukup (Grafik 1).

Grafik 1. Grafik Kategori Pengetahuan Responden sebelum dan setelah Edukasi IMD 

 
 

Gambaran Sikap Ibu Hamil Tentang IMD Sebelum (pre-

test) dan Setelah (pos-test) Diberikan Edukasi  

Sikap responden terbanyak sebelum diberikan 

edukasi adalah 27 orang (58.7%) berada pada kategori  

 

positif, sedangkan sisanya 19 orang (41,3%) berada 

pada kategori negatif. Kemudian setelah diberikan 

edukasi, semua responden sebanyak 46 orang (100%) 

berada pada kategori positif (Grafik 2). 

  

 

 

 

 

Grafik. 2 Grafik Kategori Sikap Responden sebelum dan setelah edukasi IMD 
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GAMBARAN PRAKTEK INISIASI MENYUSU DINI 

Pengetahuan dengan Praktek IMD 

Terdapat 21 responden yang melaksanakan 

inisiasi menyusu dini sebanyak 41,4% yang memiliki 

pengetahuan baik, sedangkan sebanyak 7,1% yang 

memiliki pengetahuan yang kurang (Tabel 1).

Tabel 1. Distribusi Pengetahuan dengan Praktek IMD di Rumah Bersalin Ibu dan Anak Siti FatimahKota Makassar  

Pengetahuan 

Pelaksanaan IMD 
Total 

Ya Tidak 

n % n % n % 

Baik 12 41.4 17 58.6 29 29.0 

Cukup 7 16.3 36 83.7 43 43.0 

Kurang 2 7.1 26 92.9 28 28.0 

Total 21 21.0 79 79.0 100 100.0 

 

Kelompok Responden dengan Praktek IMD 

Terdapat 21 responden yang melaksanakan 

inisiasi menyusu dini sebanyak 15 responden (30%) yang 

mendapatkan informasi atau edukasi tentang IMD 

sedangkan yang tidak mendapatkan edukasi 

sebanyak 6 responden (12%) (Tabel 2).

Tabel 2. Distribusi Kelompok Responden dengan Praktek IMD di Rumah Bersalin Ibu dan Anak Siti Fatimah  

Kota Makassar  

Kelompok 

Pelaksanaan IMD 
Total 

Ya Tidak 

n % n % n % 

Edukasi 15 30.0 35 70.0 50 50.0 

Tidak Edukasi 6 12.0 44 88.0 50 50.0 

Total 21 21.0 79 79.0 100 100.0 

 

Sumber Informasi Responden dengan Praktek IMD 
Kelompok responden yang sebelumnya pernah 

mendapat informasi atau edukasi mengenai IMD, 

terdapat 15 responden yang melaksanakan inisiasi 

menyusu dini sebanyak 25% yang memperoleh edukasi 

dari seminar, sedangkan sebanyak 0% yang 
memperoleh edukasi dari media elektronik. Dan 

terdapat 6 responden yang praktek IMD tapi tidak 

pernah mendapat informasi atau edukasi mengenai 

IMD (Tabel 3). 
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Tabel 3. Distribusi Sumber Informasi Responden dengan Praktek IMD di Rumah Bersalin Ibu dan Anak Siti Fatimah 

Kota Makassar Tahun 2011 

Sumber Informasi 

Pelaksanaan IMD 
Total 

Ya Tidak 

n % n % n % 

Peneliti/Edukator IMD 9 16.1 19 33.9 28 28.0 

Media Elektronik 0 0 1 50.0 1 1.0 

Petugas Kesehatan 5 13.2 14 36.8 19 19.0 

Seminar 1 25.0 1 25.0 2 2.0 

Total 15 15.0 35 15.0 50 50.0 

 

D. PEMBAHASAN 

Pengetahuan Ibu Hamil tentang IMD Sebelum Diberikan 

Edukasi 

Hasil penelitian yang meliputi karakteristik ibu 

hamil yang mencakup umur, pendidikan, dan 

pekerjaan bisa mempengaruhi proses perubahan 

perilaku. Umur responden rata-rata dalam kategori usia 

produktif yaitu 20 – 35 tahun (82,6%) yang 

memungkinkan mereka masih masih mampu 

menangkap informasi yang diberikan dan bisa 

mengingat kembali. Selain itu, umur ibu sangat 

menentukan kesehatan maternal dan berkaitan 

dengan kondisi kehamilan, persalinan dan nifas serta 

cara mengasuh dan menyusui bayinya. lbu yang 

berumur kurang dari 20 tahun masih belum matang 

dan belum siap dalam hal jasmani dan sosial dalam 

menghadapi kehamilan, persalinan serta dalam 

membina bayi yang dilahirkan. Kemudian, tingkat 

pendidikan yang lebih banyak adalah pendidikan SMA 

(47.8%), yang artinya responden memungkinkan 

mereka mudah untuk menangkap informasi yang 

diberikan dan bisa mengingatnya kembali. Begitu juga 

dengan karakteristik pekerjaan. Responden yang 

sebagian besar sebagai ibu rumah tangga 82.6% 

sangat mendukung dalam menyediakan waktu untuk 

membaca kembali materi edukasi yang diberikan. 

Hasil penelitian diketahui bahwa pengetahuan 

responden tentang Inisiasi Menyusu Dini (IMD) sebelum 

diberikan edukasi mayoritas berada pada kategori 

kurang yaitu 47.83%, sedangkan yang berkategori baik 

hanya 21.74%. jika dilihat dari tingginya presentase ibu 

hamil yang mempunyai tingkat pengetahuan tentang 

IMD masih rendah, hal ini disebabkan karena 
kurangnya penyampaian informasi mengenai IMD, hal 

itu terlihat dari 46 responden hanya 14 orang (30.5%) 

yang pernah memperoleh informasi tentang IMD.  

Edukasi IMD yang diberikan kepada responden 

yang berisikan materi pentingnya IMD, proses IMD, ASI 

Eksklusif dan manfaat kolostrum bertujuan untuk 

penyebaran informasi dan yang terpenting adalah 

membuat responden menjadi tahu, paham, dan 

dapat mengaplikasikannya pada saat melahirkan. 

Pengetahuan Ibu Hamil tentang IMD Setelah Diberikan 

Edukasi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi 

perubahan pengetahuan tentang IMD setelah 

diberikan edukasi. Dimana diketahui bahwa 

pengetahuan sebelum edukasi IMD hanya 21.74% yang 

memiliki pengetahuan kategori baik. Setelah diberikan 

edukasi IMD responden memiliki pengetahuan dengan 

kategori baik yaitu 78.26%, selebihnya kategori cukup 

dan tidak ada lagi responden yang memiliki 

pengetahuan kategori kurang. 

Hal ini menunjukkan responden dapat memahami 

dengan baik edukasi yang diberikan, dengan tidak 

ada lagi responden yang pengetahuannnya termasuk 

kategori kurang. Selain edukasi, peneliti juga 

membekali responden hasil print-out materi edukasi 

yang bisa dibawa pulang oleh responden dapat 

dibaca kembali dan dipahami lebih mendalam serta 

dapat mendiskusikannya dengan anggota keluarga 

dan tetangga.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Bart (1994) 

dapat dikatakan bahwa perilaku yang dilakukan atas 

dasar pengetahuan akan lebih bertahan dari pada 

perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. Jadi 

pengetahuan sangat dibutuhkan agar masyarakat 

dapat mengetahui mengapa mereka harus melakukan 

suatu tindakan sehingga perilaku masyarakat dapat 

lebih mudah untuk diubah kearah yang lebih baik. 

Sikap Ibu Hamil tentang IMD Sebelum Diberikan 

Edukasi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi 

perubahan sikap tentang IMD setelah diberikan 

edukasi. Dimana diketahui bahwa sikap responden 

sebelum edukasi IMD hanya 58.7% yang memiliki sikap 

positif. Setelah diberikan edukasi IMD responden 

memiliki sikap positif yaitu 100%. 

Sikap belum merupakan suatu tindakan atau 

aktivitas, akan tetapi merupakan predisposisi tindakan 

suatu perilaku. Sikap itu masih merupakan reaksi 

tertutup, bukan merupakan reaksi terbuka atau tingkah 
laku yang terbuka. Sikap merupakan kesiapan untuk 

bereaksi terhadap objek di lingkungan tertentu sebagai 

suatu penghayatan terhadap objek. 

Pendidikan kesehatan membantu orang 

mengambil sikap yang bijaksana terhadap kesehatan 

dan kualitas hidup. Edukasi merupakan suatu metode 

dalam pendidikan kesehatan yang dapat merubah 

sikap seseorang menjadi lebih baik. Hal ini terbukti dari 

sikap responden setelah diberikan edukasi mengalami 

perubahan yang berarti dari sikap negatif menjadi 

positif. 

Sikap Ibu Hamil tentang IMD Setelah Diberikan Edukasi 

Setelah diberikan edukasi IMD dilakukan 

pengujian kembali (post-tests) maka didapatkan hasil 

bahwa terdapat peningkatan sikap positif setelah 

diberikan edukasi. Grafik 3 menunjukkan bahwa 
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kategori sikap responden setelah diberikan edukasi 

adalah sikap positif sebesar 100%. 

Adanya intervensi berupa edukasi ternyata dapat 

meningkatkan sikap seseorang terhadap suatu hal. 

Sikap responden tentang IMD dipengaruhi oleh 

pengetahuan responden terhadap hal yang sama.  

Edukasi diartikan sebagai perubahan progresif 

pada seseorang yang memengaruhi 

pengetahuan/sikap dan prilakunya sebagai hasil dari 

pembelajaran dan belajar. Edukasi meliputi proses-

proses yang dilalui seseorang dalam mengembangkan 

kemampuan dan memperkaya pengetahuan; proses 

ini juga membantu terjadinya perubahan pada sikap 

atau perilaku orang tersebut. Tujuan dari edukasi IMD 

adalah meningkatkan pengetahuan responden 

tentang IMD dan memiliki sikap positif, sehingga pada 

saat melahirkan nanti, responden tersebut meminta 

kepada petugas kesehatan yang membantu kelahiran 

bayinya untuk menaruh bayi di atas dada/perut ibu 

sampai menyusu pertama selesai.  

Edukasi yang peneliti berikan kepada responden 

diantaranya yaitu pengertian, proses, dan pentingnya 

IMD bagi bayi dan ibu, serta beberapa tatalaksana 
agar IMD berhasil dilakukan. Kemudian, peneliti juga 

memaparkan kepada responden tentang beberapa 

mitos yang dianggap sebagai penghambat praktek 

IMD, yang kemudian dilanjutkan dengan 

penyampaian fakta tentang IMD, sehingga para 

responden tidak lagi percaya pada mitos tersebut. 

Terdapat beberapa mitos yang peneliti 

munculkan pada kuesioner sikap, guna mengetahui 

respon responden, seperti bayi baru lahir tidak dapat 

menyusu sendiri, dari hasil prestest diketahui terdapat 

35% responden yang setuju dengan hal tersebut, 

faktanya adalah bayi memiliki naluri kuat mencari 

puting ibunya selama satu jam setelah lahir. Jika tidak 

segera menyusu, naluri ini akan terganggu sehingga 

akan muncul masalah dalam menyusu. Naluri bayi ini 

baru akan muncul kembali kurang lebih setelah 40 jam 

kemudian. Kemudian, bayi baru lahir segera ditimbang 

dan disuntik vitamin K, daripada pelaksanaan bayi 

segera diletakkan di dada/perut ibu untuk merangkak 

mencari putting susu ibu, dari hasil prestest 50% 

responden setuju dengan tindakan ini, faktanya 

tindakan ini dapat ditunda sebelum IMD dilakukan. 

Mitos berikutnya yang mendapat perhatian kurang dari 

responden adalah bayi yang lahir secara secar dapat 

diberikan susu formula. Akan tetapi setelah diberikan 

penerangan tentang fakta sebenarnya mengenai IMD, 

sikap responden menjadi positif semua 

Penelitian Rika (2008) bahwa penyuluhan sebagai 

upaya promosi kesehatan memberikan pengaruh 

dalam peningkatan pengetahuan dan sikap ibu hamil 

terhadap pemberian ASI eksklusif 

Praktek Inisiasi Menyusu Dini 

Hasil penelitian A. Asriani Azis (2011) terhadap 100 

responden/ibu yang melahirkan di RSIA St. Fatimah, 

yaitu 21% responden yang melakukan IMD. Terdapat 2 

kelompok responden/ibu yang melahirkan dalam 

penelitian ini, yaitu kelompok pertama adalah 

responden/ibu yang pernah mendapat informasi atau 

edukasi mengenai IMD, sedangkan kelompok kedua 

yaitu responden/ibu yang tidak pernah mendapat 

informasi atau edukasi mengenai IMD. 

Responden/ibu hamil yang pernah mendapat 

edukasi dari peneliti itu adalah 46 responden, dimana 

terdapat 28 responden yang pada saat itu usia 

kehamilannya 9 bulan. Selama satu bulan penelitian, 

28 responden ini melahirkan, sehingga memungkinkan 

peneliti A. Asriani Azis untuk mengetahui praktek IMD 

terhadap ke-28 responden. 

Praktek IMD dari 28 responden yaitu hanya 9 

responden yang melakukan IMD. Responden/Ibu yang 

menentukan keputusan untuk melakukan IMD (ibu 

meminta untuk IMD) sebanyak 5 responden (23%) 

sedangkan 16 responden (76,2%) diarahkan oleh 

petugas kesehatan. Ini menunjukkan bahwa ibu yang 

meminta untuk melakukan IMD adalah ibu yang 

memiliki pengetahuan baik tentang IMD, dan dari hasil 

penelitian ini ibu yang meminta IMD adalah ibu yang 

telah memperoleh edukasi dari peneliti sebelumnya. 

terdapat 5 responden yang mengambil keputusan 

untuk IMD yaitu responden yang mempunyai tingkat 

pendidikan SMA dan perguruan tinggi dan bekerja 

sebagai ibu rumah tangga. 

Hal ini menunjukkan bahwa ibu yang 

mendapatkan edukasi atau informasi tentang IMD 

lebih banyak melaksanakan IMD daripada ibu yang 

tidak pernah mendapatkan edukasi atau informasi 

tentang IMD. Oleh karena itu peran petugas kesehatan 
sangat dibutuhkan untuk memberikan informasi 

tentang IMD tertutama pada ibu yang datang 

memeriksakan kandungan agar termotivasi untuk 

melakukan IMD dan tentunya tak lepas dari dukungan 

petugas kesehatan untuk mengarahkan ibu 

postpartum 

Untuk mewujudkan sikap menjadi suatu perbuatan 

yang nyata diperlukan faktor pendorong dalam hal ini 

informasi yang didapat ibu baik dari petugas 

kesehatan, media elektronik, seminar maupun dari 

peneliti itu sendiri. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Lawrence Green (1980) menyatakan bahwa 

factor pendorong (reinforcing factor) yang terwujud 

dalam perilaku petugas kesehatan atau petugas 

lainnya yang merupakan kelompok referensi dari 

perilaku ibu, yaitu dalam hal ini ibu mau melaksanakan 

IMD karena sudah mempunyai pengetahuan tentang 

IMD sebelumnya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas 

kesehatan khususnya bidan yang bertugas di kamar 

bersalin bahwa petugas kesehatan mengarahkan ibu 

untuk melakukan IMD bukan karena melihat 

karakteristik yang dimiliki ibu melainkan karena adanya 

kesempatan untuk mengarahkan ibu melakukan IMD 

mengingat bahwa praktek IMD membutuhkan waktu 

yang lama yaitu kurang lebih 1 jam. Kondisi kamar 

bersalin juga sangat mendukung pelaksaanaan IMD. 

Apabila kamar bersalin padat sangat sulit 

mengarahkan ibu untuk melakukan IMD. Oleh karena 

itu, dari 21 responden yang melakukan IMD hanya 16 

responden (76,2%) yang diarahkan dari petugas 

kesehatan  

Ibu yang tidak pernah mendapatkan edukasi atau 

informasi tentang IMD lebih cenderung tidak 

melakukan IMD disebabkan karena tidak adanya 

pengetahuan tentang IMD yang diperoleh. Sedangkan 

ibu yang telah memperoleh edukasi atau informasi 

tentang IMD lebih cenderung melakukan IMD karena 

adanya dorongan dari diri sendiri dan dorongan dari 

sumber yang memberikan informasi tentang IMD. 

Walaupun dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

ibu yang memperoleh edukasi tentang IMD persentase 

melakukan IMD sedikit. Ini disebabkan karena banyak 
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ibu melakukan persalinan secara ceasar sehingga 

tidak memungkinkan melakukan IMD yaitu khusus untuk 

responden yang memperoleh edukasi dari peneliti 

sebelumnya.  

Wawancara yang dilakukan dengan responden 

kendala yang ditemukan responden sehingga banyak 

ibu yang tidak melakukan IMD disebakan karena 

beberapa petugas kesehatan di rumah sakit Siti 

Fatimah tidak mengarahkan untuk melakukan IMD. 

Selain itu IMD juga tidak dilakukan karena kondisi ibu 

yang telalu lemas setelah melahirkan dan kondisi bayi 

yang lemah (asfiksia) yang harus dimasukkan ke dalam 

kaca sehingga ibu dan bayi dipisahkan dan ini yang 

menghambat pelaksanaan IMD. 

Kendala lain yang yang menjadi penghambat 

praktek IMD yaitu puting susu ibu yang tidak keluar 

sehingga bayi langsung diberikan susu formula. 

Pelaksanaan IMD dapat terlaksana jika adanya 

dukungan dari ibu atau dukungan keluarga dengan 

petugas kesehatan.  

Walaupun peraturan untuk melakukan IMD sudah 

ditetapkan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah 

tetapi belum sepenuhnya diterapkan oleh semua 
petugas kesehatan khususnya bidan. Ini disebabkan 

karena kurangnya kesadaran yang dimiliki petugas 

kesehatan sehingga tergantung dari petugas 

kesehatan ingin mengarahkan melakukan IMD atau 

tidak. Selain itu kondisi kamar bersalin yang tidak 

memungkinkan (padat) karena telalu banyak ibu yang 

bersalin sehingga petugas kesehatan tidak sempat 

mengarahkan ibu untuk melakukan IMD. 

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian di 

Switzerland tahun 2005, bahwa bayi yang lahir di rumah 

sakit dengan dukungan tenaga kesehatan yang tinggi 

akan lebih besar kemungkinannya untuk IMD 

dibandingkan dengan yang lahir di rumah sakit 

dengan dukungan tenaga kesehatan yang rendah. 

E. KESIMPULAN DAN SARAN 

Edukasi IMD yang diberikan dapat meningkatkan 

pengetahuan menjadi baik sebesar 56,6% dan sikap 

menjadi positif sebesar 41,3%. Terdapat 9 responden 

yang berhasil melakukan praktek IMD dari 28 

responden yang diberikan edukasi.  

Kepada ibu hamil, Pengetahuan dan sikap yang 

perlu ditingkatkan adalah pemahaman tentang ibu 

yang melahirkan secara cesar dapat melakukan IMD, 

dan meminta kepada bidan atau dokter supaya 

dibantu melakukan IMD. Selain itu, ibu hamil dianjurkan 

untuk dapat menyusui secara eksklusif selama 6 bulan. 

Kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk 

melakukan penelitian tentang pengetahuan, sikap 

petugas kesehatan dan praktek IMD. 
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ABSTRAK: Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif adalah pemberian ASI kepada bayi, tanpa tambahan makanan apapun. 

Secara Nasional cakupan ASI eksklusif sebesar 80%. Puskesmas yang tertinggi cakupan pemberian ASI eksklusifnya 

adalah Puskesmas Mamboro (77,40%), sedangkan terendah Puskesmas Bulili (37,37%). Puskesmas Bulili memiliki 2 

Kelurahan, di Kelurahan Birobuli Selatan, ibu yang memberikan ASI eksklusif 38 orang (40,4%) dan Kelurahan Petobo 36 

orang (34,9%). Tujuan penelitian untuk mengetahui perilaku ibu setelah penyuluhan antarpribadi terhadap pemberian 

ASI eksklusif pada bayi di Posyandu Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Kota Palu. Jenis penelitian ini adalah 

kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dari 10 orang ibu yang diwawancarai, 

9 orang mengetahui pengertian ASI eksklusif dan 1 orang tidak mengetahui. Terkait sikap dan tindakan ibu, 8 orang 

tidak memberikan ASI eksklusif dan 2 orang memberikan ASI eksklusif. Sarana prasarana seperti kursi, meja dan alat 
peraga masih kurang memadai di Posyandu. Ibu mendapatkan informasi ASI dan susu formula dari tenaga kesehatan 

dan televisi. Masih ditemukan waktu pelaksanaan posyandu yang bersamaan. Tenaga kesehatan menyarankan 

pemberian susu formula. Sebagian ibu mendapatkan dukungan keluarga dari mertua dan ibunya sendiri. 

Pemanfaatan ruang konseling ASI belum maksimal. Diharapkan, ada upaya peningkatkan edukasi ibu melalui 

pelaksanaan bilik konseling ASI, IMD, penyuluhan antar pribadi dan kelompok, melengkapi sarana dan prasarana serta 

penegakkan pengawasan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. 

 

Kata Kunci: Perilaku ibu, Penyuluhan antarpribadi, ASI eksklusif 

 

ABSTRACT: Breastfeeding is exclusively to infants, without any food additives. Nationally, the exclusive breastfeeding 

coverage of 80 percent Posyandu highest exclusive breastfeeding coverage is Mamboro health centers (77.40%), while 

the lowest Bulili health centers (37.37%). Bulili has 2 village, where in the Lower district of Birobuli Selatan, mothers who 

exclusively breastfed 38 people (40.4%) and Sub Petobo 36 people (34.9%). The research objective was to study the 

behavior of the mother after interpersonal counseling on exclusive breastfeeding in infants in the Posyandu Petobo 

lower District of Palu Selatan. Type of research is qualitative study casus approach. The results showed that, of the 10 

mothers interviewed, 9 people know the definition of exclusive breastfeeding and one person did not know. Related 

attitudes and actions of the mother, 8 people are not exclusively breastfed and 2 exclusively breastfed. Infrastructure 

such as chairs, tables and props are still inadequate in Posyandu. Mother getting breast milk and formula information 

from a health and televisions. Still found time posyandu simultaneously. Health workers recommend formula feeding. 

Most mothers get the support of family and her own mother-in-law. Breastfeeding counseling space utilization is not 

maximized. Hopefully, there are increasing efforts to educate mothers through breastfeeding counseling execution 

chamber, Early Initiation of Breastfeeding, interpersonal and group counseling, complementary infrastructure and 

enforcement oversight in the implementation of health care. 

Keywords: Behavioral mother, Interpersonal counseling, Exclusive breastfeeding 

 

A. PENDAHULUAN 

Perilaku pemberian ASI eksklusif secara global 

masih rendah, jika dilihat dari cakupan pemberian ASI. 

Secara Nasional cakupan ASI eksklusif sebesar 80%. 

Data dari Dinas Kesehatan Kota, pada tahun 2014, 

Puskesmas yang tertinggi nilai cakupan pemberian ASI 

eksklusifnya yaitu Puskesmas Mamboro yaitu 77,40%, 

sedangkan Puskesmas yang terendah cakupan 

pemberian ASI eksklusifnya yaitu Puskesmas Bulili 37,37% 

(Laporan Dinas Kesehatan Kota Palu 2014)[1]. 

Puskesmas Bulili memiliki 2 Kelurahan yaitu Kelurahan 

Birobuli Selatan 40,4% dan Kelurahan Petobo 34,9% 

(Laporan Tahunan Puskesmas Bulili tahun 2014) [2] 

Studi pendahuluan yang telah dilakukan 

kepada 5 orang ibu di Kelurahan Petobo, terkait 

pengetahuan menunjukkan bahwa 2 orang ibu 

mengetahui pengertian ASI eksklusif dan manfaatnya 

sedangkan 3 orang ibu tidak mengetahui. Terkait sikap, 

terdapat 2 orang ibu yang antusias mengikuti 

penyuluhan antarpribadi, sedangkan 3 orang ibu tidak 

antusias mengikuti penyuluhan. Terkait tindakan ibu, 5 

orang ibu tidak memberikan ASI eksklusif kepada 

bayinya. Faktor pendukung terkait akses fasilitas 

kesehatan, 5 orang ibu mudah mengakses fasilitas 

kesehatan seperti posyandu. Pada wilayah kerja 

Puskesmas Bulili masih ditemukan tenaga kesehatan 

yang menyarankan pemberian susu formula di awal 

kelahiran bayi. Selan itu keluarga menyerahkan 

sepenuhnya kepada ibu apakah ingin memberikan ASI 

eksklusif atau tidak memberikan. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui perilaku ibu (faktor 

pemudah, faktor pemungkin dan faktor pendorong) 

setelah penyuluhan antarpribadi terhadap pemberian 

ASI eksklusif pada bayi di Posyandu Kelurahan Petobo 

Kecamatan Palu Selatan Kota Palu. 

 

B. METODE PENELITIAN 
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Jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni- September 

2016. Lokasi penelitian di Kelurahan Petobo Kecamatan 

Palu Selatan Kota Palu. Informan penelitian terdiri dari 

informan kunci yaitu Kepala Puskesmas Bulili, Petugas 

Gizi dan Kader. informan biasa yaitu ibu yang memiliki 

anak usia ≥5 bulan 29 hari sampai 2 tahun, pernah 

mengikuti penyuluhan antarpribadi di Posyandu, Siap 

diwawancarai serta informan tambahan yaitu keluarga 

ibu yang ditentukan dengan menggunakan cara 

purposive sampling. 

C. HASIL PENELITAN 

Karakteristik Informan 

No Nama Informan Umur (Tahun) Pendidikan Terakhir Keterangan 

1 SS 35 
Kapus/ 

KTU 
Informan Kunci 

2 RO 46 Pegawai bid gizi Informan Kunci 

3 IY 35 Kader Posyandu Informan Kunci 

4 YL 36 Kader Posyandu/URT Informan Kunci 

5 RI 34 Kader Posyandu/URT Informan Kunci 

6 NV 40 Kader Posyandu/URT Informan Biasa 

7 NR 28 URT Informan Biasa 

8 MA 31 URT Informan Biasa 

9 AA 21 URT Informan Biasa 

10 YA 18 URT Informan Biasa 

11 FD 31 URT Informan Biasa 

12 ER 33 
Honorer/ 

URT 
Informan Biasa 

13 NI 35 URT Informan Biasa 

14 

 
DP 21 URT Informan Biasa 

15 LK 23 URT Informan Biasa 

16 MH 24 URT Informan Biasa 

17 WD 45 URT Informan tambahan 

18 MY 60 URT Informan tambahan 

Faktor Pemudah 

1. Pengetahuan 

Hasil penelitian yang dilakukan kepada 10 ibu 

diperoleh 9 orang ibu mengaku mengetahui 

pengertian ASI eksklusif sebagai makanan bayi 

sampai usia 6 bulan dan manfaatnya untuk 

kekebalan tubuh dan perkembangan bayi. 

Sedangkan 1 orang informan tidak mengetahui 

Pengertian ASI eksklusif 

2. Sikap 

 Berdasarkan hasil wawancara pada 10 orang ibu, 8 

orang ibu akan mengikuti saran dari bidan, dengan 

alasan susu formula dapat menambah ASI ibu yang 

kurang dan 2 orang ibu memiliki sikap tidak 

mengikuti saran bidan karena sedari melahirkan ASI 

nya telah ada. 

 

 

3. Tindakan 
Terdapat 8 orang ibu tidak memberikan ASI eksklusif 

dan 2 orang ibu meberikan ASI eksklusif. 

Faktor Pemungkin 

1. Fasilitas kesehatan/Sarana prasarana 

Sarana dan prasarana yang ada di Posyandu masih 

kurang memadai dan masih ditemukan waktu 

pelaksaaan Posyandu yang bersamaan pada 

wilayah Kelurahan Petobo. 

2. Media Massa 

Berdasarkan hasil penelitian, 6 orang ibu mengaku 

mendapatkan informasi terkait susu formula dari 

Televisi, 4 orang ibu mendapatkan edukasi tentang 

susu formula dan ASI dari petugas kesehatan. 

Faktor Pendorong 

1. Dukungan Tenaga kesehatan 

Masih di temukan tenaga kesehatan yang 

memberikan penyuluhan kepada ibu tentang ASI 

eksklusif dan terdapat juga tenaga kesehatan yang 

menyarankan pemberian susu formula di awal 

kelahiran, apabila ASI belum keluar. 

 
2. Dukungan Keluarga 
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Berdasarkan hasil penelitian di peroleh, 4 orang ibu 

yang mendapat dukungan dari keluarganya 

sedangkan 6 orang ibu tidak mendapatkan 

dukungan dari keluarga 

D. PEMBAHASAN 

Informasi ASI eksklusif diperoleh ibu melalui 

penyuluhan yang telah dilakukan di Posyandu maupun 

Puskesmas Bulili oleh tenaga kesehataan. Penyuluhan 

terkait gizi ini akan mempengaruhi pengetahuan dan 

sikap ibu. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Merita 

(2013) menunjukkan bahwa penyuluhan gizi 

berpengaruh nyata terhadap pengetahuan, sikap dan 

praktik gizi balita [3].  

Pengetahuan ibu yan baik tentang ASI eksklusif 

nyatanya tidak diimplemntasikan dengan sikap dan 

tindakan mereka. Hal ini sesuai Permana (2006 dalam 

Diana, 2007) menunjukkan bahwa sikap positif ibu 

terhadap praktik pemberian ASI eksklusif tidak diikuti 

dengan pemberian ASI eksklusif pada bayinya. Sikap 

belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan[4]. 

Komunikasi antarpribadi menurut R. Wayne Pace (1979) 

dalam Cangara (2012) adalah proses komunikasi yang 

berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap 
muka. Dibandingkan bentuk komunikasi lainnya, 

komunikasi antarpribadi dinilai paling efektif dalam 

mengubah sikap, kepercayaan, opini dan perilaku 

komunikan karena efek atau timbal balik yang 

ditimbulkan dari proses komunikasi tersebut dapat 

langsung dirasakan[5]. Sarana prasarana seperti alat 

peraga, meja dan kursi masih kurang memadai 

sehingga menyebabkan pelayanan kesehatan tidak 

optimal. Pelatihan kader dan tenaga kesehatan telah 

dilakukan di Puskesmas Bulili dengan tujuan 

mengedukasi tenaga kesehatan. Pelatihan sifatnya 

secara keseluruhan membahas posyandu, tidak spesifik 

ke arah peningkatan pemberian ASI eksklusif. Hal ini 

sesuai dengan Notoatmodjo (2003) bahwa pendidikan 

dan keterampilan merupakan investasi dari tenaga 

kesehatan dalam menjalankan peran sesuai dengan 

tupoksi yang diemban[6]. Sumber informasi tentang ASI 

eksklusif bersumber dari petugas kesehatan. Hal ini 

sesuai dengan (Riordan, 2005 dalam Novika, 2008) ada 

beberapa cara mendapatkan informsi ASI yaitu 

membaca buku tentang ASI, membaca majalah 

tentang pengasuhan, mencari informasi di internet, 

chatting online, bertemu dengan konsultan laktasi, 

menemukan dokter yang tepat yang mendukung 

pemberian ASI eksklusif, berbicara dengan suster, 

memanfaatkan kelompok sosial, mendengarkan 

teman dan keluarga, dan mengikuti kelas kehamilan 

dan melahirkan [7].  

Pengakuan ibu bahwa tenaga kesehatan 

masih menyarankan pemberian susu formula 

bertentangan dengan penjelasan dari tenaga 

kesehatan, yang mengatakan bahwa Puskesmas Bulili 

sudah tidak memperbolehkan adanya pemberian susu 

formula, kecuali atas permintaan ibu sendiri. Hal ini 

bertentangan dengan Pasal 17 ayat (1) PP No. 33 

Tahun 2012 bahwa setiap tenaga kesehatan dilarang 

memberikan susu formula bayi dan/atau produk bayi 

lainnya yang dapat menghambat program pemberian 

ASI eksklusif kecuali dalam hal diperuntukkan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 (PP No. 33 

Tahun 2012 dalam Rambu, 2015)[8].  

Dukungan keluarga dari sekitar ibu mempunyai 

peran yang besar terhadap keberhasilan menyusui. Hal 

ini berdasarkan pada teori yang menyebutkan bahwa 

dukungan sosial keluarga dapat berasal dari dukungan 

sosial keluarga mengacu pada dukungan yang dapat 

dijangkau dan dapat diakses, diadakan, atau dapat 

sumber internal yang meliputi dukungan dari suami 

atau istri, atau dukungan dari saudara kandung dan 

keluarga besar (Asih, 1998 dalam Permana, 2013)[9]. 

E. KESIMPULAN & SARAN 

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu 

Pengetahuan ibu terkait ASI eksklusif dapat dikatakan 

baik namun hal ini tidak dibarengi dengan sikap dan 

tindakan pemberian ASI eksklusif ibu terhadap bayinya. 

Sarana prasarana yang menunjang terlaksananya 

penyuluhan antarpribadi di Posyandu masih kurang 

memadai, Tenaga kesehatan telah berperan dalam 

memberikan penyuluhan di posyandu, akan tetapi 

sebagian kecil tenaga kesehatan yang ada di petugas 

kesehatan, masih menyarankan pemberian susu 

formula dan belum secara proaktif memberikan 

informasi terkait batas waktu keluarnya ASI pertama 

kali. Masih ditemukan keluarga yang bersikap acuh tak 

acuh atau menyerahkan semuanya kepada ibu, dan 

disisi lain sebagian telah mendapatkan dukungan 

keluarga dari mertua dan ibu. Selain itu pemanfaatan 
ruang konseling ASI yang belum maksimal. 

F. UCAPAN TERIMA KASIH 

Penulis mengucapkan terima kasih kepada ibu 

Susanti S.KM selaku Kepala Puskesmas sementara yang 

telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk 

melakukan penelitian di kedua wilayah tersebut. 
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ABSTRAK: Kejadian konstipasi erat hubungannya dengan asupan serat, intake cairan dan pengetahuan. Konstipasi 

ditandai dengan kesulitan buang air besar kurang dari tiga kali dalam seminggu. Kejadian konstipasi pada tahun 2013 

sebanyak 6 kasus dan tahun 2014 meningkat menjadi 25 kasus di Kecamatan Lindu. Penelitian inibertujuan untuk 

mengetahui hubungan asupan serat, intake cairan, dan pengetahuan dengan kejadian konstipasi pada wanita usia 

19-49 tahun di wilayah kerja Puskesmas Lindu Kecamatan Lindu Kabupaten Sigi. Desain penelitian yang digunakan 

adalah survey analitik dengan pendekatan Cross Sectional Study. Jumlah sampel yang digunakan adalah 93 orang, 

dengan teknik ProportionalStratified Random Sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara 

asupan serat (p=0,001), intake cairan (p=0,004), dan pengetahuan (p=0,002) dengan kejadian konstipasi pada wanita. 

Berdasarkan hasil uji Chi Square terdapat hubungan yang bermakna antara asupan serat, intake cairan, dan 

pengetahuan dengan kejadian konstipasi pada wanita usia 19-49 tahun di wilayah kerja Puskesmas Lindu Kecamatan 

Lindu Kabupaten Sigi. Diharapkan masyarakat Lindu mengonsumsi serat yaitu 5 porsi per hari serta mencukupi 

kebutuhan harian cairan lebih dari 8 gelas. 

 
Kata Kunci : asupan serat, intake cairan,pengetahuan, kejadian konstipasi 

 

A. PENDAHULUAN 

Konstipasi merupakan kesulitan BAB kurang dari 

tiga hari dalam perminggu disertai gejala tinja keras, 

mengejan, nyeri, dan memerlukan tindakan manual 

serta penggunaan obat pencahar (Cinara et.al, 2014). 

Berdasarkan data International Database US 

Census Beceau tahun 2003 konstipasi di Indonesia 

mencapai 3.857.327 jiwa (Friedman dan Grendell, 

2003).  

Nafsiah (2013) melaporkan hasil Riskesdas (Riset 

Kesehatan Dasar) pada tahun 2007 - 2013 

menunjukkan penduduk indonesia pada umur 10 tahun 

ke atas kurang mengonsumsi buah dan sayur. Riskesdas 

pada tahun 2007 menunjukkan hasil sebesar 93,7% dan 

pada tahun 2013 menunjukkan hasil sebesar 94,0%. 

Provinsi Sulawesi Tengah berada pada tingkat kelima 

dari standar nasional dengan proporsi kurang 

mengonsumsi sayur dan buah.Pada tahun 2007 

dengan persentase sebesar 90,5% dan meningkat 

menjadi 95% pada tahun 2013.  

Hasil survey pendahuluan pada masyarakat 

Lindu, petugas medis melaporkan adanya kejadian 

konstipasi sejumlah 6 kasus pada tahun 2013 dan 

meningkat ± 25 kasus tahun 2014. Hal ini dikarenakan 

masyarakat sangat kurang mengonsumsi pangan kaya 

serat yang bersumber dari sayur-sayuran dan buah-

buahanselain itu aktivitas sebagai pekerja petani 

sangat kurang dalam hal intake cairan untuk 

mengonsumsi air mineral dan juga Pengetahuan 

masyarakatmenjadi salah satu faktorterjadinya 

konstipasidimana sosialisasi mengenai pentingnya 

kesehatan dan makanan yang bergizi belum efektif.  

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahuiHubungan Asupan Serat,Intake Cairan, 

danPengetahuan dengan Kejadian Konstipasi pada 

Wanita Usia 19-49 tahundi Wilayah Kerja 

PuskesmasLindu Kecamatan Lindu Kabupaten Sigi. 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan Survey Analitik dengan 

pendekatan Cross Sectional Study. Penelitian 

inidilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Lindu 

Kecamatan Lindu Kabupaten Sigi pada bulanJuni 2015. 

Populasi dari penelitian ini adalah semua wanita 

usia 19-49 tahun yang ada di Kecamatan Lindu 

Kabupaten Sigi. Sampel dalam penelitian ini adalah 

sebagian jumlah wanita usia 19-49 tahun yang ada di 

Kecamatan Lindu Kabupaten Sigi. Teknik pengambilan 

sampel dalam penelitian ini yaitu ProporsionalStratified 

Random Sampling,Responden adalah masyarakat 

yang tercatat tinggal diwilayah kerja Puskesmas Lindu 

Kecamatan Lindu Kabupaten Sigi. 

Data yang diperoleh dengan cara melakukan 

wawancara langsung dengan menggunakan 

kuesioner (terlampir). Data sekunder yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data gambaran umum 

Kecamatan Lindu. Data yang disajikan dengan 

mendistribusikan melalui analisis univariat dan bivariat.

mailto:ryman_smart@yahoo.com
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C. Hasil  

Tabel 1 Hubungan Variabel Independen dengan Kejadian Konstipasi. 

Variabel 

Independen 

Kejadian Konstipasi 

Jumlah 

 

X2 

(p) Konstipasi Tidak Konstipasi 

n % n %  n % 
 

Asupan Serat        

Kurang 64 92,8 5 7,2 69 100 
10,489 

(0,001) Cukup 15 62,5 9 37,5 24 100 

Total 79 84,9 14 15,1 93 100 
 

Intake Cairan        

Kurang 65 91,5 6 8,5 71 100 
8,167 

(0,004) Cukup 14 63,6 8 36,4 22 100 

Total 79 84,9 14 15,1 93 100  

Pengetahuan        

Kurang 66 91,7 6 8,3 72 100 
8,167 

(0,004) Cukup 13 61,9 8 38,1 21 100 

Total 79 84,9 14 15,1 93 100  

Sumber: Data Primer, 2015 

Tabel 1 menunjukkan responden yang memiliki asupan 

serat kurang, lebih banyak mengalami konstipasi 

sebesar 92,8%, dibanding responden dengan asupan 

serat kurang yang tidak mengalami konstipasi sebesar 

7,2%. SedangHasil uji chi Square didapatkan nilai ρ = 

0,001 (ρ<0,05) artinya ada hubungan antara asupan 

serat dengan kejadian konstipasi pada wanita usia 19-

49 tahun 

Responden yang memiliki intake cairan kurang, lebih 

banyak mengalami konstipasi sebesar 91,5 %, 

dibanding responden dengan intake cairan kurang 

yang tidak mengalami konstipasi sebesar 8,5%. Hasil uji 

chi Square didapatkan nilai ρ = 0,004 (ρ<0,05) artinya 

ada hubungan antara intake cairan dengan kejadian 

konstipasi pada wanita usia 19-49 tahun. 

Responden yang memiliki pengetahuan kurang, lebih 

banyak mengalami konstipasi sebesar 91,7 %, 

dibanding responden dengan pengetahuan kurang 

yang tidak mengalami konstipasi sebesar 8,3%. Hasil uji 

chi Square didapatkan nilai ρ = 0,002 (ρ<0,05) artinya 

ada hubungan antara pengetahuan dengan kejadian 

konstipasi pada wanita usia 19-49 tahun 

D. Pembahasan 
Hubungan Asupan Serat dengan Konstipasi 

Asupan serat dengan kejadian konstipasi pada wanita 

usia 19-49 tahun menunjukkan hubungan signifikan 

(p=0,001). Hal ini disebabkan sebesar 74,2%, responden 

memiliki asupan serat kurang, 79,6% masyarakat belum 

menerapkan pola gizi seimbang, dan 44,1% 

masyarakat lindu tidak mengetahui anjuran kebutuhan 

serat harian, serta 26,9% masyarakat tidak mengetahui 

manfaat serat. Kemudian 35,5% masyarakat 

menggunakan obat pencahar sebagai alternatif 

dalam menangani konstipasi, faktor lainnya yaitu 

masyarakat memiliki riwayat penyakit infeksi meliputi 

diabetes militus (2,2%), obesitas (5,4%), hipertensi 

(11,8%), iritasi dubur (9,7%), dan infeksi kolon (18,3%). 

Hal ini telah sesuai dengan teori yang dikemukakan 

oleh Arisman (2010).Meskipun diketahui dengan 

konsumsi serat yang rendah mempunyai keterkaitan 

dengan kejadian konstipasi, namun beberapa 

penelitian menujukkan tidak adanya hubungan (p = < 

0,05), seperti penelitian yang dilakukan oleh Theresia 

(2009), Raissa (2012), Yang et al. (2012), dan Guimaraes 

et al. (2001). 

Hubungan Intake Cairan dengan Konstipasi 

Intake cairan dengan kejadian konstipasi pada wanita 

usia 19-49 tahun menunjukkan hubungan signifikan 

(ρ=0,004). Hal ini disebabkan jumlah cairan pada tubuh 

manusia akan hilang tiap harinya dengan rata-rata 2,5 

liter melalui urine, paru-paru, melalui kulit, dan feses 

(Almatsier, 2010). Apabila tubuh kekurangan cairan 

dalam jumlah besar maka tubuh akan merespon tubuh 

dalam waktu cepat, bila asupan air ke dalam tubuh 

tidak seimbang dengan pengeluaran maka dapat 

mengganggu fungsi-fungsi organ tubuh. Namun, bila 

asupan cairan harian terpenuhi dalam jumlah cukup 

akan dapat membantu kerja organ pencernaan 

seperti usus besar yang dapat mencegah terjadinya 

konstipasi, karena gerakan-gerakan usus menjadi encer 

dan feses mudah dikeluarkan. Sedangkan apabila 

asupan cairan tidak terpenuhi dalam usus maka ketika 

makanan yang melewati usus dan menggilingnya akan 

tetapi persediaan cairan dalam usus tidak tercukupi, 

usus akan menyerap cairan dari feses untuk tetap 
menjaga hidrasi. Sehingga hal inilah yang 

menyebabkan seseorang mengalami konstipasi akibat 

konsistensi feses menjadi kering, keras dan sulit 

dikeluarkan (Sutanto, 2014). Hal ini didukung melalui 

hasil penelitian ini bahwa sebesar 76,3% intake cairan 

responden tergolong kurang, 30,1% responden 

mengabaikan konsumsi cairan saat beraktivitas, 

dengan alasan enggan untuk minum dengan tidak 

merasa haus, hanya minum ketika sesudah makan, 

35,5% responden menggunakan obat pencahar 

sebagai alternatif dalam menangani konstipasi, serta 

ditemukan faktor lain yaitu responden memiliki riwayat 

penyakit meliputi diabetes (2,2%), obesitas (5,4%), 

hipertensi (11,8%), iritasi dubur (9,8%), infeksi kolon 

(18,3%) serta penyakit lainnya berupa gangguan ginjal 

(9,7%). 

Hal tersebut sesuai dengan teori Hidayat dan Aziz 

(2008). National Safety Agency (2007) menjelaskan 

bahwa intake cairan yang tidak adekuat menjadi 
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penyebab terjadinya konstipasi, dikarenakan ketika 

intake cairan rendah akan meningkatkan risiko feses 

menjadi keras, kering, dan sulit dikeluarkan (Carpetino, 

2009). Menurut Dupont et.al (2014) melalui penelitian 

pada 244 wanita sebagai kelompok kasus dengan 

konsumsi mineral < 1,5 Liter perhari berisiko mengalami 

konstipasi sedangkan pada kelompok kontrol yang 

konsumsi > 2 liter perhari dapat menurunkan kesulitan 

buang air besar pada wanita dibandingkan dengan 

konsumsi mineral yang rendah dan melalui penelitian 

yang di lakukan AFIC (2000), pada masyarakat di 

singapura menunjukkan wanita hanya meminum 5-6 

gelas perhari, dalam penelitian ini dikemukakan bahwa 

alasan seseorang tidak mengonsumsi cairan secara 

cukup dikarenakan kesibukan yang di miliki oleh 

individu tersebut sehingga membuatnya lupa dan 

mengabaikan keinginan untuk minum, selain itu rasa 

malas untuk sering pergi ke kamar mandi juga menjadi 

faktor penyebab bagi kaum wanita. 

Berdasarkan penelitian oleh Markland (2013) 

kurangnya intake cairan berhubungan dengan 

konstipasi pada wanita sebanyak 172 orang (p=0,008). 

Mulyani (2012) terdapat hubungan yang signifikan 
antara asupan cairan dengan konstipasi (p-value = 

0,009) dan Fitriani (2011) pada lansia di Panti Sosial 

yang menunjukkan terdapat hubungan antara intake 

cairan dengan terjadinya konstipasi serta Theresia 

(2009) terhadap guru sekolah dasar di wilayah 

Kebayoran Lama Selatan dengan nilai p-value (0,015). 

Studi serupa ditunjukkan Morais (2003) di Brasil, bahwa 

responden yang memiliki tingkat kecukupan cairan 

minim lebih besar mengalami konstipasi 76,5 % 

(p=0,047). Dupont et.al (2014) menunjukkan asupan 

cairan > 1,5-2 Liter per hari selama satu sampai dua 

minggu menghasilkan peningkatan yang signifikan 

pada pasien dengan sembelit (konstipasi) kronis. 

Menurut Sanjoaquin et.al (2003) bahwa proses defekasi 

dapat berjalan lancar pada penderita konstipasi jika 

kebutuhan air tercukupi 2 liter per hari dan dapat 

meningkatkan jumlah per-gerakan usus. 

Meskipun diketahui bahwa intake cairan yang rendah 

memiliki keterkaitan dengan kejadian konstipasi, 

namun beberapa penelitian menunjukkan tidak 

adanya hubungan (p = < 0,05), seperti penelitian yang 

dilakukan oleh Oktaviana (2013) dengan nilai p-value 

(0,574), Raissa (2012) dengan nilai p-value (0,878), 

Ambarita et. al(2014), Tabbers etal. (2011), Chang etal. 

(2013). 

Hubungan Pengetahuan dengan Konstipasi 

Pengetahuan dengan kejadian konstipasi pada wanita 

usia 19-49 tahun menunjukkan hubungan signifikan 

(ρ=0,002), hal ini disebabkan 20,4% responden tidak 

mengetahui tanda-tanda gejala konstipasi, 21,5% 

responden tidak mengetahui tindakan pencegahan 

dalam mengantisipasi terjadinya konstipasi, diperkuat 

dari hasil observasi dan wawancara bahwa 

masyarakat kurang mendapatkan informasi dan 

sosialisasi dari pihak tenaga kesehatan, sehingga 79,5% 

masyarakat di Lindu belum menerapkan pola gizi 

seimbang dan sebesar 77,4% masyarakat di Lindu 

memiliki tingkat pengetahuan yang kurang, meliputi 

masyarakat tidak mengetahui apa dan bagaimana 

kandungan gizi dalam makanan, fungsi dan akibat 

pada kesehatan jika mengonsumsi makanan 

berlebihan atau tidak mencukupi, serta bagaimana 

pemilihan dan cara mengolah makanan untuk 

menghasilkan menu gizi seimbang.  

Hal ini telah sesuai dengan teori, Menurut Hidayah 

(2011) bahwa pengetahuan seseorang tentang 

konstipasi erat kaitannya dengan kejadian konstipasi 

pada masyarakat.Gaya hidup ini yang kemudian akan 

membuat seseorang terserang banyak penyakit.orang 

yang mempunyai pendidikan dan pengetahuan yang 

tinggi akan cenderung memilih produk atau bahan 

makanan yang baik (Nurjanah, 2000). Menurut 

Nurhayati et. al (2012) tinggi atau rendah pengetahuan 

seseorang dipengaruhi oleh informasi gizi yang 

diperoleh masyarakat yang kemudian diterapkan 

melalui sikap dan kemampuan dalam mengolah 

makanan atau memilih makanan yang dikonsumsi. 

Menurut Oktaviana (2013) terdapat hubungan yang 

bermakna antara pengetahuan gizi dengan konstipasi. 

Menurut Markland et al (2013), pengetahuan 

mengenai konstipasi sangat berpengaruh terhadap 

pendidikan wanita. Menurut Bardosono dan Sunardi 

(2011) pada wanita pekerja di Jakarta terdapat 

beberapa faktor yang berhubungan dengan kejadian 

konstipasi, kelas pendidikan dan pengetahuan 

merupakan faktor urgent. Studi serupa juga dilakukan 

oleh Howell, Quinne, dan Talley (2006) di Australia yang 
menunjukkan adanya hubungan terkait konstipasi 

dengan pengetahuan. Selain itu pada penelitian di 

Australia pula dikatakan bahwa wanita dengan tingkat 

pendidikan yang rendah memiliki peluang sebesar 1,68 

kali mengalami konstipasi dibandingkan dengan 

wanita yang memiliki pendidikan tinggi (Bytzer et 

al.,2001). 

E. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan penelitian ini, didapat simpulan bahwa : 

1. Ada hubungan Antara Asupan Serat dengan 

Kejadian Konstipasi pada Wanita Usia 19-49.  

2. Ada hubungan antara Intake Cairandengan 

Kejadian Konstipasi pada Wanita Usia 19-49. 

3. Ada hubungan antara Pengetahuan dengan 

Kejadian Konstipasi pada Wanita Usia 19-49. 

Adapun saran dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Bagi Instansi Dinas Kesehatan kabupaten dan 

Puskesmasdisarankan kepada petugas 

kesehatan untuk melakukan penyuluhan pada 

masyarakat Kecamatan Lindu tentang 

pencegahan konstipasi. 

2. Bagi MasyarakatKecamatan Lindudiharapkan 

dapat meningkatkan dan memperluas 

pengetahuan serta wawasan yang telah dimiliki, 

khususnya pengetahuan terkait konstipasi, serat 

dan cairan.  

3. Diharapkan bagi penelitian selanjutnya dapat 

mengembangkan penelitian mengenai 

konstipasi pada wanita dengan menggunakan 

desain penelitian yang berbeda seperti Case 

Control, Kohort atau Eksperimental.  
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ABSTRAK: Tahun 2014 terjadi penurunan Jumlah bayi lahir 2014 yaitu 473 orang yang melakukan imunisasi hanya 186 

orang atau 39,3%. Hal ini belum mencampai target yang ditetapkan pemerintah yaitu 80%.Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis perilaku dan dukungan keluarga dengan pemberian imunisasi hepatitis B (0-7 Hari) di Ouskesmas 

Dondo Kabupaten Tolitoli. Penelitian ini adalah penelitian analitik dengan pendekatan Cross Sectional Study.Populasi 

dalam penelitian ini adalah semua bayi yang lahir (Umur 1 Hari – 1 Tahun) di wilayah kerja Puskesmas Dondo Tolitoli 

tahun 2014 dengan jumlah 473 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara Aksidental Random Sampling 

dengan besar sampel dalam penelitian ini 109 responden.Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukan ada 

hubungan pengetahuan, sikap, tindakan dan dukungan keluarga dengan pemberian imunisasi hepatitis B di wilayah 

kerja Puskesmas Dondo Kabupaten Tolitoli. 

Kata Kunci :Perilaku, Dukungan Keluarga, Imunisasi, Hepatitis B. 

 
ABSTRACT: In 2014 decreased Number of babies born in 2014 are 473 people who do immunizations only 186 people or 

39.3%. It is not yet mencampai the government's target of 80%. This study aimed to analyze the behavior and the 

support of families with hepatitis B immunization (0-7 days) in Dondo Ouskesmas Tolitoli. This research is an analytic study 

with cross sectional study. The population in this study were all babies born (Age 1 Day - 1 year) in Puskesmas Dondo 

Tolitoli in 2014 with the number 473. Sampling was done by way of accidental random sampling with sample size of 109 

respondents in this study. The findings in this study showed no correlation between knowledge, attitude, action and 

family support hepatitis B immunization in Puskesmas Dondo Tolitoli. 

Keywords: Behavior, Family Support, immunization, Hepatitis B. 

 

 

A. PENDAHULUAN 

World Health Organization (WHO) mengatakan 

infeksi virus hepatitis B (VHB) merupakan masalah 

kesehatan yang serius dibelahan dunia. Virus hepatitis B 

menginfeksi lebih dari 350 juta orang diseluruh dunia. 

Sekitar 5 % dari populasi dunia mempunyai infeksi virus 

hepatitis B kronis dan merupakan penyebab utama 

hepatitis kronis, serosis dan karsinoma hepatoseluler 

diseluruh dunia. Diperkirakan 500.000 -1.000.000 orang 

meninggal setiap tahun dengan penyakit hati yang 

terkait virus hepatitis B. Daerah-daerah dengan 

prevalensi hepatitis tinggi, separti Asia Tenggara, China, 

dan Afrika , lebih dari setengah populasi terenfeksi 

pada suatu saat dalam kehidupan mereka, sekitar 10% 

adalah virus pembawa yang merupakan hasil dari 

transmisi neonatal atau penularan satu orang ke orang 

lain. Daerah dengan tingkat endemisitas rendah 

termasuk Amerika Utara, Eropa Barat dan Australia 

dimana hanya sebagaian kecil mengalami kontak 

dengan virus (Muttaqin, dkk, 2011). 

Di Indonesia masalah kesehatan masih tinggi 

karena 460 bayi meninggal setiap harinya disebabkan 

oleh penyakit yang sebagian besar dapat di cegah 

melalui vaksinasi. Prevalensi kejadian penyakit Hepatitis 

B di Indonesia mencapai tingkat menengah sampai 

tertinggi. Prevalensi dalam populasi umum adalah 5-

20%, prevalensi dikalangan donor darah adalah 2,5-

36,1%, prevalensi peningkatan HbsAg 45,7% 

mempunyai potensi penularan tinggi. Pada penyakit 

infeksi hepatitis B terutama dalam bentuknya yang 

kronik belum ada pengobatan yang memuaskan. Oleh 

karena itu perhatian difokuskan kepada pencengahan 

sedini mungkin dengan pemberian imunisasi hepatitis B. 

Resiko menjadi karier bila terkena infeksi hepatitis B 

adalah pada bayi baru lahir sekitar 90%, bayi usia 1-6 

bulan sekitar 80%, bayi usia 7-12 bulan sekitar 60%, 

balita usia 1-4 tahun 35% dan dewasa 10% karena 

besarnya mamfaatan pemberian imunisasi hepatitis B 

pada bayi baru lahir maka pemerintah merecanakan 

program hepatitis B pada bayi baru lahir dengan 

mengunakan uniject di D.I Yoyakarta oleh Menteri 

Kesehatan pada bulan November tahun 2000 (Aide 

Medical Internationale, 2012). 

Berdasarkan profil kesehatan Tahun 2013 

Sulawesi Tengah dalam pencapaian pemberian 

Imunisasi HB 0 (0-7 Hari) masih rendah yaitu 64,6 %. 

Jumlah keseluruhan bayi baru lahir di 14 Puskesmas Toli-

toli Tahun 2013 yaitu sebesar 4563 sedangkan yang 

melakukan imunisasi HB 0 hanya 2232 orang atau 

48,9%. Sedangkan Tahun 2014 keseluruhan bayi baru 

lahir di 14 Puskesmas Toli-toli yaitu sebesar 4701 orang 

sedangkan yang melakukan imunisasi hepatitis B (0-7 

Hari) hanya 3424 atau 72,8% hal ini belum mencampai 

target yang sudah di tetapkan yaitu 80% (Dinkes 

Provinsi Sulawesi Tengah, 2014). 

Puskesmas Dondo adalah salah satu Puskesmas 

di wilayah Kabupaten tolitoli. Wilayah kerja Puskesmas 

Dondo mencakup 14 Desa di Kecamatan Dondo. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan 

Kabupaten Tolitoli, jumlah bayi baru lahir Tahun 2013 

yaitu 460 orang. Sedangkan yang melakukan imunisasi 

HB 0 hanya 219 orang atau 47,6%. Tahun 2014 terjadi 

penurunan Jumlah bayi lahir 2014 yaitu 473 orang yang 

melakukan imunisasi hanya 186 orang atau 39,3% 

(Dinkes Kabupaten Tolitoli, 2014). Hal ini belum 

mencampai target yang ditetapkan pemerintah yaitu 

80%.  

B. METODE 
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Jenis penelitian yang digunakan pada 

penelitian ini adalah penelitian analitik dengan 

pendekatan Cross Sectional Study. Penelitian ini 

dilaksanakan di Desa Dondo Kabupaten Tolitoli. 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal 04 - 

23Juni 2016. Populasi dalam penelitian ini adalah 

semua bayi yang lahir (Umur 1 Hari – 1 Tahun) di 

wilayah kerja Puskesmas Dondo Tolitoli tahun 2014 

dengan jumlah 473 orang. Pengambilan sampel 

dilakukan dengan cara Aksidental Random Sampling 

dengan besar sampel dalam penelitian ini 109 

responden. 

C. HASIL 

1. Analisis Univariat 

a. Usia 

Perbedaan dalam batas umur mulai dari 11-15 

sampai usia 15-46 seperti ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Distribusi responden menurut usia ibu yang berkunjung ke Posyandu Wilayah Kerja Puskesmas Dondo. 

Usia Frekuensi Persentase (%) 

11-15 Tahun 2 1,8 

16-20 Tahun 10 9,2 

21-25 Tahun 16 14,7 

26-30 Tahun 25 22,9 

31-35 Tahun 21 19,3 

36-40 Tahun 28 25,7 

41-45 Tahun 7 6,4 

Jumlah 109 100,0 

 Sumber : Data Primer 

Data pada Tabel 1. menunjukkan distribusi 

responden menurut usia terbanyak yaitu usia 36-40 

tahun sebanyak 28 orang (25,7%), sedangkan yang 

terendah pada usia 11-15 tahun yaitu sebanyak 2 

orang (1,8%). 

b. Pendidikan Terakhir 

Distribusi responden menurut pendidikan terakhir 

dalam penelitian ini terdiri dari SD, SMP, SMA, Diploma 

dan Sarjana seperti ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Distribusi responden menurut pendidikan terakhir ibu yang berkunjung ke Posyandu Wilayah Kerja Puskesmas 

Dondo. 

Pendidikan Terakhir Responden Frekuensi Persentase (%) 

Tidak tamat SD/tamat SD 46 42,2 

SMP 28 25,7 

SMA 20 18,3 

Akademik/Sarjana 15 13,8 

Jumlah 109 100,0 

 Sumber : Data Primer 

Data pada Tabel 2. menunjukkan bahwa 

distribusi responden menurut pendidikan terakhir 

terbanyak adalah Tidak tamat SD/Tamat SD yaitu 

sebanyak 46 orang (42,2%), sedangkan terendah 

adalah Akademik/Sarjana yaitu sebanyak 15 orang 

(13,8%). 

c. Pekerjaan 

Distribusi responden menurut pekerjaan dalam 

penelitian ini terdiri dari URT, Wiraswasta, dan PNS 

seperti ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Distribusi responden menurut pekerjaan ibu yang berkunjung ke Posyandu Wilayah Kerja Puskesmas Dondo. 

Pekerjaan Responden Frekuensi Persentase (%) 

Tidak bekerja/URT 87 79,8 

Wiraswasta 3 2,8 

PNS 19 17,4 

Jumlah 109 100,0 

 Sumber : Data Primer 

Data pada Tabel 3. menunjukkan bahwa 

distribusi responden menurut pekerjaan terbanyak 

adalah Tidak bekerja/URT yaitu sebanyak 87 orang 

(79,8%), sedangkan terendah adalah Wiraswasta yaitu 

sebanyak 3 orang (2,8%). 

d. Pemberian Imunisasi Hepatitis B 

Distribusi responden menurut pemberian 

imunisasi hepatitis B dalam penelitian ini terdiri dari 

terlaksana dan tidak terlaksana, seperti ditunjukkan 

pada Tabel 4. 

Tabel 4. Distribusi responden menurut Pemberian Imunisasi Hepatitis B di Wilayah kerja Puskesmas Dondo. 

Pemberian imunisasi Hb 0 Frekuensi Persentase (%) 

Tidak Imunisasi 63 57,8 

Imunisasi 46 42,2 

Total 109 100,0 

 Sumber : Data Primer 

Data pada Tabel 4. menunjukkan bahwa 

distribusi responden menurut Pemberian Imunisasi 

Hepatitis B terbanyak adalah tidak imunisasi yaitu 

sebanyak 63 orang (57,8%), sedangkan yang 

terlaksana hanya 46 orang (42,2%). 
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2. Analisis Bivariat 

a. Hubungan antara Pengetahuan dengan 

Pemberian imunisasi hepatitis B. 

Hubungan antara pengetahuan dengan 

Pemberian imunisasi hepatitis B dianalisis menggunakan 

tabulasi silang pada uji Chi-Square. Hasil analisis 

hubungan ditunjukkan pada Tabel 5. 

 

Tabel .5 Analisis hubungan antara pengetahuan ibu dengan Pemberian imunisasi hepatitis B di Wilayah kerja puskesmas 

Dondo. 

Pengetahuan 

Pemberian imunisasi  

Total 
 

X2(ρ) 

 Tidak imunisasi Imunisasi 

n % n % n %  

Kurang 49 65,3 26 34,7 75 100 

4,650 (0,031) 

 
Baik 14 41,2 20 58,8 34 100 

Total 63 57,8 46 42,2 109 100 

 Sumber : Data Primer 

Hasil uji Chi Square didapatkan nilai ρ = 0,031 

atau nilai X2 hitung (4,650) > X2Tabel (3,841) sehingga 

Ho pada penelitian ini ditolak, artinya bahwa ada 

hubungan antara pengetahuan dengan pemberian 

imunisasi hepatitis B. 

b. Hubungan antara Sikap dengan Pemberian 

imunisasi hepatitis B. 

Hubungan antara sikap dengan pemberian 

imunisasi hepatitis B dianalisis menggunakan tabulasi 

silang pada uji Chi-Square. Hasil analisis hubungan 

ditunjukkan pada Tabel 6. 

Tabel 6. Analisis hubungan antara sikap ibu dengan Pemberian Imunisasi Hepatitis B di Wilayah Kerja Puskesmas Dondo. 

Sikap 

Pemberian Imunisasi  

Total 

 

X2(ρ) 

 Tidak Imunisasi Imunisasi 

n % n % n %  

Kurang  62 56,9 15 13,8 77 100  

52,385 (0,000) 

 
Baik 1 0,9 31 28,4 32 100 

Total 63 57,8 46 42,2 109 100 

Sumber : Data Primer 

Hasil uji Chi Square didapatkan nilai ρ = 0,000 

atau nilai X2 hitung (52,385) > X2Tabel (3,841) sehingga 

Ho pada penelitian ini ditolak, artinya bahwa ada 

hubungan antara sikap responden dengan status 

pelaksanaan Imunisasi. 

c. Hubungan antara Tindakan dengan Pemberian 

imunisasi hepatitis B. 

Hubungan antara tindakan dengan pemberian 

imunisasi hepatitis B dianalisis menggunakan tabulasi 

silang pada uji Chi-Square. Hasil analisis hubungan 

ditunjukkan pada Tabel 7. 

Tabel 7. Analisis hubungan antara tindakan ibu dengan Pemberian Imunisasi Hepatitis B di Wilayah Kerja Puskesmas 

Dondo. 

Tindakan 

Pemberian Imunisasi  

Total 
 

X2(ρ) 

 Tidak Imunisasi Imunisasi 

n % n % n %  

Tidak Melaksanakan 57 52,3 3 2,8 60 55,0 
72,375 (0, 

000) 

 

Melaksanakan 6 5,5 43 39,4 49 45,0 

Total 63 57,8 46 42,2 109 100 

Sumber : Data Primer 

Hasil Hasil uji Chi Square didapatkan nilai ρ = 

0,000 atau nilai X2 hitung (72,375) > X2Tabel (3,841) 

sehingga Ho pada penelitian ini ditolak, artinya bahwa 

ada hubungan antara tindakan dengan pemberian 

imunisasi hepatitis B. 

 

 

d. Hubungan Dukungan Keluarga dengan 

Pemberian imunisasi hepatitis B 

Hubungan antara dukungan keluarga dengan 

pemberian imunisasi hepatitis B dianalisis 

menggunakan tabulasi silang pada uji Chi-Square. Hasil 

analisis hubungan ditunjukkan pada Tabel 8. 

 

 

 

 

 
 

Tabel 8. Analisis hubungan antara Dukungan Keluarga dengan Pemberian Imunisasi Hepatitis B di Wilayah Kerja 

Puskesmas Dondo. 

Dukungan keluarga Pemberian imunisasi   
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Tidak Imunisasi Imunisasi Total X2(ρ) 

n % n % n %  

Kurang mendukung 44 40,4 20 18,3 64 58,7 6,574 (0, 

010) 

 

Mendukung 19 17,4 26 23,9 45 41,3 

Total 63 57,8 46 42,2 109 100 

Sumber : Data Primer 

Hasil uji Chi Square didapatkan nilai ρ = 0,010 

atau nilai X2 hitung (6,574) > X2Tabel (3,841) sehingga 

Ho pada penelitian ini ditolak, artinya bahwa ada 

hubungan antara dukungan keluarga dengan 

pelaksanaan Imunisasi. 

D. PEMBAHASAN 

1. Hubungan antara Pengetahuan dengan 

Pemberian Imunisasi Hepatitis B. 

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini 

terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan 

terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi 

melalui penglihatan, penciuman, rasa, raba, dan 

sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh 

melalui mata dan telinga. Dengan sendirinya, pada 

waktu pengindraan sampai menghasilkan 

pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh 

intensitas perhatian dan presepsi terhadap objek. 
Sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh 

melalui indera pendengaran (telinga), dan indera 

penglihatan (mata). Pengetahuan seseorang terhadap 

objek mempunyai intesitas atau tingkat yang berbeda-

beda (Notoatmodjo, 2007). 

Pengetahuan yang diperoleh ibu bisa 

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain 

pendidikan, informasi, pengalaman dan pemahaman 

tentang sesuatu yang dipelajari. Pendidikan sangat 

mempengaruhi suatu tingkat pengetahuan ibu tentang 

imunisasi.Ibu tidak melakukan imunisasi hepatitis B 

karena masih kurangnya pengetahuan ibu dalam 

memahami dan menyadari pentingnya imunisasi 

hepatitis B,selain pengetahuan masih banyak faktor 

lain yang juga dapat mempengaruhi yaitu seperti 

pendidikan, pengalaman, pemahaman dan informasi. 

Terbentuknya pengetahuan terhadap pelayanan 

kesehatan didasari oleh tingkat pendidikan, makin 

tinggi tingkat pendidikan ibu makin baik 

pengetahuannya tentang pelayanan kesehatan dan 

semakin tinggi tingkat permintaan terhadap pelayanan 

kesehatan. 

Melalui pengetahuan, manusia dapat 

melakukan perubahan-perubahan kualitatif individu 

sehingga tingkah lakunya berkembang. Semua aktivitas 

yang dilakukan para ibu seperti halnya 

dalampelaksanaan imunisasi bayi, tidak lain adalah 

hasil yang diperoleh dari pendidikan dan 

pengetahuan,sehingga dapat memberikan dorongan 

dan motivasi untuk menggunakan sarana pelayanan 

kesehatan.Sumber informasi sekarang ini sudah 

terakses secara bebas sampai ke pelosok desa, 

sehingga dengan mudah ibu dapat memperoleh 

informasi tentang imunisasi pada anak melalui media 

cetak, media elektronik, keluarga dan sumber informasi 

yang lain. Informasi merupakan pemberitahuan secara 

kognitif baru bagi penambah pengetahuan.Pemberian 

informasi adalah untuk menggugah kesadaran ibu 

terhadap suatu motivasi yang berpengaruh terhadap 

pengetahuan. 

Pemberian imunisasi pada bayi sangat penting 

untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas terhadap 

penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. 

Pemberian imunisasi yang lengkap dapat mencegah 

timbulnya penyakit seperti cacat dan kematian. Status 

imunisasi anak dipengaruhi oleh sikap atau perilaku 

orang tua sebagai orang yang bertanggung jawab 

atas kesehatan dan masa depan anaknya. Ibu 

berperan sangat penting dan biasanya ibu yang 

mengambil keputusan dalam pengasuhan anaknya. 

2. Hubungan antara Sikap dengan Pemberian 

Imunisasi Hepatitis B. 

Menurut Campbell dalam Notoatmodjo (2003), 

sikap adalah suatu sindrom atau kumpulan gejala 

dalam merespon stimulus atau objek, sehingga sikap itu 

melibatkan pikiran,perasaan, perhatian, dan gejala 

kejiwaan yang lain. Menurut Newcomb, sikap 

merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak 

dan bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu. 

Sikap adalah reaksi seseorang yang masih tertutup 
terhadap suatu stimulasi objek. Suami dan keluarga 

sangat berperan dalam mendampingi dan memberi 

dukungan, (Cendika & Indarwati, 2010). Dalam hal ini 

ibu yang memiliki sikap positif tentang kelengkapan 

imunisasi bagi bayinya sudah mengetahui penyakit 

apa saja yang akan terjadi apabila ibu tidak 

memberikan imunisasi. Sedangkan ibu yang memiliki 

sikap negatif terhadap kelengkapan imunisasi karena 

ibu kurang mengetahui manfaat kelengkapan 

imunisasi bagi bayinya, karena beranggapan bayi 

yang diberikan imunisasi akan demam atau sakit 

sehingga hal tersebut mendorong untuk ibu tidak 

memberikan imunisasi. 

Peneliti menganalisis bahwa sikap dapat 

mempengaruhi kelengkapan imunisasi, karena ibu 

yang memiliki sikap positif biasanya memiliki tingkat 

pendidikan dan pengetahuan yang tinggi mengenai 

imunisasi hepatitis B yang diperoleh melalui media 

massa/elektronik dan penyuluhan-penyuluhan dari 

petugas kesehatan sudah sangat baik. Dan ibu 

dengan sikap positif akan memberikan bayinya 

imunisasi hepatitis B agar bayinya mencapai tumbuh 

kembang optimal.Ini memperlihatkan bahwa sikap 

akan mempengaruhi perilaku seseorang terhadap apa 

yang dilakukan, selain sikap, pengetahuan juga akan 

mempengaruhi perilaku seseorang karena 

pengetahuan merupakan domain yang sangat 

penting untuk terbentuknya tindakan seseorang, dan 

pengetahuan itu sendiri dapat diperoleh melalui 

pengalaman diri sendiri maupun dari orang lain. 

Sehingga apabila seseorang ibu yang sudah 

mempunyai pengalaman baik dari diri sendiri mapun 

dari orang lain tentang pemberian imunisasi akan 

memiliki sikap positif dan memberikan imunisasi 

terhadap bayinya. Sebaliknya apabila seorang ibu 

tidak memiliki pengalaman sama sekali tentang 

pemberian imunisasi, mereka akan bersikap negatif 

dan tidak mau memberikan bayinya untuk diimunisasi. 

Sikap yang dimiliki tiap responden seperti telah 

disebutkan di atas, disebabkan karena faktor 

kepribadian, intelegensi serta minat dari tiap 

responden yang berbeda-beda. Intelegensi dalam hal 

ini juga berhubungan dengan kemampuan dari tiap-
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tiap individu untuk menyerap informasi yang mereka 

dapatkan yang nantinya akan berpengaruh pada 

tingkat pengetahuan mereka. Dimana kemudian 

dengan pengetahuan yang mereka miliki sebelumnya, 

nantinya juga akan dapat mempengaruhi 

terbentuknya sikap seseorang terhadap suatu hal, 

yang dalam hal ini adalah sikap ibu terhadap imunisasi 

Hepatitis B. 

Kurangnya kepatuhan terhadap vaksinasi 

hepatitis B melihat bahwa satu-satunya cara untuk 

mencegah infeksi virus hepatitis B adalah melalu 

iprogram vaksinasi yang efektif dan kepatuhan 

terhadap tindakan pencegahan yang universal yang 

seringkali tidak dapat dijamin. Hepatitis B merupakan 

masalah yang membutuhkan perhatian serius untuk 

menganjurkan untuk program vaksinasi wajib(Gunson 

dkk 2003, Saffardkk.2005). 

3. Hubungan antara Tindakan dengan Pemberian 

Imunisasi Hepatitis B 

Ibu yang tindakan kurang dan melaksanakan 

imunisasi mereka yang enggan datang ke pelayanan 

kesehatan atau posyandu karena mereka memberikan 

imunisasi hepatitis B dirumah atau petugas kesehatan 
yang mendatangi bayi tersebut karena keluarga 

tersebut masih menganut tradisi atau kepercayaan 

yang menurut mereka ketika masih bayi belum bisa 

untuk keluar dari rumah. Responden yang memiliki bayi 

atau balita dengan status imunisasi tidak lengkap 

menyatakan bahwa dikeluarga mereka terbiasa tidak 

memberikan imunisasi pada bayi atau balita 

mereka.Tradisi dapat pula dipengaruhi dengan 

variabel bebas lainnya seperti variabel dukungan 

keluarga, tingkat pendidikan, maupun tingkat 

pengetahuan walaupun tradisi dikeluarga tidak 

terbiasa memberikan imunisasi, namun dengan tingkat 

pendidikan yang tinggi dan pengetahuan yang baik 

dapat merubah seseorang menjadi lebih baik dari 

sebelumnya. 

Hal ini didukung dalam artikel yang ditemukan 

oleh Hidayat, 2009 yang mengatakan bahwa dalam 

hal ini pemberian imunisasi peran orang tua, khususnya 

ibu menjadi sangat penting, karena orang terdekat 

dengan bayi dan anak adalah ibu. Demikian juga 

tentang pengetahuan dan pendidikan ibu. 

Pengetahuan dan pendidikan ibu akan mempengaruhi 

tindakan ibu dalam pemberian imunisasi dasar pada 

bayi dan anak, sehingga dapat mempengaruhi status 

imunisasinya. Masalah pengertian, pemahaman dan 

perilaku ibu dalam program imunisasi bayinya tidak 

akan jadi halangan yang besar jika pendidikan dan 

pengetahuan yang memadai tentang hal itu diberikan. 

Virus hepatitis B dapat ditularkan melalui banyak rute 

lainnya, pengetahuan yang tidak memadai antara 

petugas kesehatan mungkin mencerminkan pola 

perilaku dan tindakan mereka untuk vaksinasi 

keselamatan. Presently, Obafemi Awolowo University 

Teaching Hospitals Kompleks tidak memiliki kebijakan 

tertulis tentang pengendalian hepatitis oleh karena itu, 

tidak ada paksaan bagi petugas kesehatan untuk 

mengambil tindakan pencegahan standar terhadap 

virus mematikan ini. Terlepas dari hari hepatitis dunia 

tahunan ditandai di rumah sakit, kesadaran sedikit 

dibuat untuk menjaga terhadap virus ini. Penelitian 

sebelumnya di Nigeria telah berfokus pada mahasiswa 

kedokteran, teater, laboratorium pekerja dan 

beberapa studi tersebut dengan jumlah terbatas 

peserta pada pekerja kesehatan di daerah lain dari 

layanan rumah sakit. Sedikit atau tidak ada penelitian 

telah dilakukan di antara semua profesional kesehatan 

di rumah sakit manapun untuk menilai basis 

pengetahuan mereka. Oleh karena itu menjadi perlu 

untuk melakukan penilaian awal dari petugas 

kesehatan, pengetahuan , persepsi risiko dan 

berhubungan temuan pola perilaku mereka terhadap 

pencegahan virus hepatitis B (Djeriri dkk, 2008). 

4. Hubungan antara Dukungan keluarga dengan 

Pemberian Imunisasi Hepatitis B.  

Dukungan keluarga adalah sebuah proses yang 

terjadi sepanjang masa kehidupan, sifat dan jenis 

dukungan berbeda dalam berbagai tahap-tahap siklus 

kehidupan. Dukungan keluarga dapat berupa 

dukungan sosial internal, seperti dukungan dari suami, 

istri atau dukungan dari saudara kandung dan dapat 

juga berupa dukungan keluarga eksternal bagi 

keluarga inti. Dukungan keluarga membuat keluarga 

mampu berfungsi dengan berbagai kepandaian dan 

akal. Sebagai akibatnya, hal ini meningkatkan 

kesehatan dan adaptasi keluarga (Friedman, 2010). 

Keluarga yang memiliki sifat positif terhadap 

pemberian imunisasi hepatitis B seperti memberikan 
informasi tentang pentingnya imunisasi hepatitis B, dan 

membantu dalam pemberian imunisasi hepatitis B akan 

memiliki kemungkinan lebih besar untuk menyukseskan 

pemberian imunisasi hepatitis B. Walaupun ibu memiliki 

pengetahuan dan sikap yang baik, tetapi apabila 

keluarga yang kurang mendukung maka akan 

mempengaruhi tidak terlaksananya imunisasi hepatitis 

B. 

Berdasarkan analisis pengaruh antara dukungan 

keluarga dengan imunisasi hepatitis B terdapat 

pengaruh antara dukungan keluarga terhadap 

ketidaklengkapan status imunisasi pada bayi atau 

balita. Terdapat adanya pengaruh ini dikarenakan 

responden yang memilki bayi atau balita dengan 

status imunisasi tidak lengkap sebagian besar tidak 

mendapat dukungan dari keluarganya, dan hal itu 

bertolak belakang dengan responden yang memilki 

bayi atau balita dengan status imunisasi lengkap yang 

sebagian besar mendapat dukungan dari keluarga, 

namun ada pula keluarga didalamnya tidak 

mendukung tetapi pengetahuan ibu tergolong baik 

sehingga ibu dapat memberikan pelayanan kesehatan 

bagi bayi atau balitanya. Dan dukungan keluarga juga 

berkaitan dengan tradisi, apabila tradisi dikeluarga 

terbiasa memberikan imunisasi maka secara otomatis 

keluarga yang ada didalamnya juga mendukung 

untuk pemberian imunisasi. 

Keluarga merupakan bagian terkecil dari 

masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan 

anggota keluarga lainnya yang bertempat tinggal di 

dalam satu rumah karena adanya hubungan darah 

maupun ikatan pernikahan, sehingga terdapat interaksi 

antara anggota keluarga satu dengan anggota 

keluarga lainnya, apabila salah satu dari anggota 

keluarga memperoleh masalah kesehatan, maka akan 

dapat berpengaruh kepada anggota keluarga 

lainnya. Sehingga keluarga merupakan focus 

pelayanan kesehatan yang strategis karena keluarga 

mempunyai peran utama dalam pemeliharaan 

kesehatan seluruh anggota keluarga, dan masalah 

keluarga saling berkaitan, keluarga juga dapat 

sebagai tempat pengambil keputusan (decision 

making) dalam perawatan kesehatan (Mubarak, 2012). 



 

65 
SIMPOSIUM GIZI NASIONAL 2017 | PRODI KESEHATAN MASYARAKAT| FKIK | UNIVERSITAS TADULAKO 

Semua aktivitas yang dilakukan para ibu seperti 

dalam pelaksanaan imunisasi bayi tidak lain adalah 

hasil yang diperoleh dari dukungan keluarga, baik dari 

suami maupun anggota keluarga lainnya. Peran 

keluarga merupakan suatu faktor yang mempengaruhi 

perilaku seseorang dalam membuat keputusan 

dengan lebih tepat. Hal ini sesuai dengan teori Green 

dalam Notoatmodjo (2007), bahwa perilaku seseorang 

terbentuk dari 3 faktor yaitu faktor (predisposisi, 

pendukung pendorong), dan faktor pendorong 

terdapat beberapa hal yang membentuk perilaku 

seseorang dan salah satunya adalah peran keluarga 

Berdasarkan hasil penelitian dukungan suami 

memegang peran penting untuk membentuk suatu 

kepatuhan dalam diri ibu karena dengan adanya 

dukungan membuat keadaan ibu terarah dan 

mempertahankan perilaku untuk patuh dalam 

pemberian imunisasi Hepatitis B sesuai dengan umur 

yang telah ditentukan. 

E. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

di atas maka kesimpulan yang dapat diambil adalah 

sebagai berikut Ada hubungan antara pengetahuan, 
sikap, tindakan dan dukungan keluarga dengan 

pemberian imunisasi hepatitis B di wilayah kerja 

Puskesmas Dondo Kabupaten Tolitoli.  
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ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian madu 70 gram perhari selama 2 bulan 

terhadap kadar glukosa darah pada penderita obesitas sentral. Desain penelitian yang digunakan adalah studi 

eksperimental dengan rancangan penelitian eksperimental semu. Model rancangan penelitiannya adalah uji pre-post 

tidak acak terkontrol. Sampel Penelitian adalah 25 subjek yang dintervensi dan 25 subjek yang menjadi kontrol yang 

memenuhi kriteri inklusi dan eksklusi. Tidak ada perbedaan signifikan antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol 

pada usia, BMI, Lingkar Pinggang, dan Glukosa darah puasa sebelum intervensi. Namun, pemberian madu ≥ 4000 gram 

dalam 2 bulan menurunkan Glukosa darah puasa lebih tinggi pada kelompok intervensi namun tidak signifikan 

(p=0.39), meskipun asupan karbohidrat meningkat pada kelompok intervensi berbeda signifikan dengan kelompok 

kontrol.  

 

Kata Kunci : Madu, profil lipid, glukosa darah puasa, obesitas sentral. 

 

 

A. PENDAHULUAN 
 Obesitas telah menjadi masalah kesehatan 

dan gizi masyarakat dunia, baik di negara maju 

maupun di negara berkembang. Pada penelitian 

Obesitas sentral berdampak terhadap peningkatan 

risiko kematian (Zhang et al., 2007; Pischon et al., 2008; 

Bigaard et al., 2003).Obesitas sentral lebih 

berhubungan dengan risiko kesehatan dibandingkan 

dengan obesitas umum (Shen W etal., 2006 dan 

Wittchen HU et al.,2006). 

  Sesuai kriteria IDF lingkar pinggang ≥90 cm 

untuk pria dan ≥ 80 cm untuk wanita, prevalensi 

obesitas sentral pada pria dan wanita adalah 58% dan 

78% di Asia, 38% dan 51% di Asia Timur dan 38% dan 

51% di Asia Tenggara dibandingkan dengan prevalensi 

masing-masing 58% dan 67% di Eropa menggunakan 

nilai cut off dari ≥ 94 cm untuk pria dan ≥ 80 cm untuk 

wanita (Ramachandranet al., 2010). Sementara itu, 

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang 

juga tidak terlepas dari tingginya prevalensi obesitas 

sentral.Secara nasional menurut riskesdas tahun 2013, 

prevalensi obesitas sentral adalah 26.6%, lebih tinggi 

dari prevalensi pada tahun 2007 (18,8%)(BALITBANGKES, 

2007 dan BALITBANGKES, 2013). Prevalensi obesitas 

sentral terendah di Nusa Tenggara Timur (15,2%) dan 

tertinggi di DKI Jakarta (39,7%). Sebanyak 18 provinsi 

memiliki prevalensi obesitas sentral di atas angka 

nasional termasuk Sulawesi Selatan.  

 Peningkatan akumulasi lemak viseral 

(abdominal) merupakan risiko penyakit kardiovaskular, 

dislipidemia, hipertensi, stroke dan diabetes tipe 2 

(Arroneet al., 2002). Obesitas juga meningkatkan 

tekanan darah, kolesterol total dan merupakan 

predisposisi terjadinya DM tipe 2 (Adiatmaja,2004 

dikutip dari Jafar 2009). 

 Berbagai cara telah dilakukan untuk 

mengatasi obesitas karena potensinya yang dapat 

berkembang menjadi penyakit kardiovaskuler. 

Treatmen yang selama ini diberikan dengan 

menggunakan obat-obatan kimiawi yang bersifat 

simptomatik sehingga pasien harus bergantung pada 

konsumsi obat-obatan (Calixto, 2000). Data Center for 

Disease Control and Prevention USA mencatat bahawa 

biaya yang dihabiskan untuk pengobatan penyakit ini 

mencapai $108.9 billion setiap tahunnya (CDC, 2012). 

Untuk itu, penanganan dengan menggunakan herbal 
medicine mulai populer di dunia. Studiyang 

menganalisis data penggunaan Complementary and 

Alternative medicine menemukan bahwa 35% dari 

pasien Penyakit Kardiovaskular menggunakan metode 

ini metode ini (GY.Yeh et al., 2006 dikutip dari Rabito, et 

al., 2013).Selain karena biaya yang dikeluarkan tidak 

semahal obat-obatan sintetik, herbal medicine juga 

telah diteliti memliki efek samping yang lebih kecil 

dibandingkan dengan efek samping yang ditimbulkan 

obat-obatan sintetik (Calixto 2000). 

 Sebagai bagian daridiet sehat yang normal, 

orang di seluruh dunia menggunakan madu 

alamisebagai pemanis karena efek obatnya yang 

bermanfaat (Amy E.J et al.,1996). Madu menurunkan 

indeks glikemik pada pasien dengan diabetes (Chen et 

al., 2000; Ahmed et al., 2008 dikutip dalam Sheriff et al., 

2011). Dalam salah satu uji klinis Tipe I dan II 

diabetes.Studi terkait penggunaan madu dikaitkan 

dengan signifikan lebih rendah Indeks glikemik 

dibandingkan dengan glukosa atau sukrosa pada 

normal serta diabetes Tipe I (Al-Walli, 2004 dikutip dari 

Sheriff et al., 2011). Diabetes tipe II juga memiliki hasil 

yang sama. Madu dibandingkan dengan dekstrose 

menyebabkan rendahnya kenaikan kadar glukosa 

dalam plasma pada subyek diabetes. Hal ini juga 

menyebabkan pengurangan kadar lipid dalam darah, 

kadar homosistein dan kadar protein pada subjek 

penelitian normal dan penderita hiperlipidaemik (Al-

Walli, 2004 dikutip dari Sheriff et al., 2011). Namun, 

belum terdapat bukti yang konsisten khususnya 

penggunaan madu produksi indonesia akan hal 

tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya pengkajian 

lebih lanjut mengenai hal tersebut.Penelitian ini ingin 

menganalisis seberapa besar pengaruh pemberian 

madu terhadap glukosa darah puasa terhadap 

penderita obesitas sentral. 

 

B. BAHAN DAN METODE  

Lokasi Penelitian  

 Penelitian ini dilaksanakan di beberapa instansi 

vertikal Kementrian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan 

yaitu Instansi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 

(DJKN) diantaranya Kantor wilayah direktorat jenderal 

kekayaan Negara (DJKN) Sulawesi Selatan, Tenggara 

mailto:yusmaindahji@gmail.com
http://www.hindawi.com/67629281/
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dan Barat, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang (KPKNL) Makassar, Instansi Direktorat 

Perbendaharaan Negara diantaranya Kantor Wilayah 

Perbendaharaan Negara Sulawesi Selatan dan Kantor 

Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) II 

Makassar, Instansi Direktorat Jenderal Pajak 

diantaranya Kantor Pelayanan Pajak Madya (KPPM) 

Sulawesi Selatan, dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Makassar Selatan, Instansi KPTIK dan BMN dan Instansi 

Balai Diklat Keuangan Makassar.  

Desain Penelitian  

 Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah studi eksperimen dengan 

rancangan penelitian Eksperimen semu (Quasy 

Eksperiment). Model rancangan penelitiannya adalah 

rancangan Non- Randomized Group pre –post test. 

Pada desain ini kelompok perlakuan 1 maupun 

kelompok perlakuan 2 tidak dipilih secara random.  

Populasi dan Sampel 

 Populasi penelitian adalah seluruh pegawai 

dan karyawan di beberapa instansi vertikal kementrian 

keuangan Provinsi Sulawesi Selatan.Sampel Penelitian 

adalah seluruh pegawai dan karyawan di beberapa 
instansi vertikal kementrian keuangan Provinsi Sulawesi 

Selatan.yang memenuhi kriteri inklusi dan eksklusi. 

Kriteria inklusi adalah masyarakat yang berumur 25-60 

tahun, lingkar perut beresiko pada pria ≥ 100 cm dan 

pada wanita ≥ 90 cm, lingkar perut pada pria ≥ 90 cm 

dan wanita ≥ 80 cm dengan tekanan darah ≥ 130/85 

mmHg, bersedia menerima madu, selama 60 hari, tidak 

mendapatkan pengobatan medis atau alternatif lain, 

tidak alergi terhadap madu, mengonsumsi suplemen 

madu dan suplemen lainnya rutin setiap hari sebelum 

dan pada saat penelitian berlangsung. Kriteria 

eksklusinya adalah masyarakat yang minum obat 

jantung, hipertensi, gula darah, dan lain-lain pada saat 

penelitian, hamil atau dinyatakan menderita penyakit 

degeneratif seperti penyakit jantung koroner, diabetes 

melitus selama proses penelitian. 

Pengumpulan Data 

 Penelitian ini menggunakan sampel yang 

berada dalam lingkungan populasi, selanjutnya 

dilakukan pengukuran oleh tenaga ahli yaitu 

pengukuran lingkar pinggang dengan menggunakan 

pita pengukur, berat badan dengan menggunakan 

timbangan digital, serta dilakukan pengukuran tekanan 

darah dengan menggunakan manometer 

digital.Pengukuran dilakukan sebanyak 3 kali sesuai 

dengan prosedur riskesdas yakni sebelum madu 

diberikan, pengontrolan pada pertengahan waktu 

pemberian, dan setelah mengonsumsi madu selama 60 

hari. Khusus untuk pengukuran lingkar pinggang akan 

dilakukan oleh tenaga ahli yang berjenis kelamin sama 

dengan subjek yang diukur. Selain itu juga dilakukan 

survei konsumsi makanan berupa pengisian formulir 

Food Recall 24 jam melalui wawancara yang akan 

mengukur kualitas dan kuantitas makanan yang 

dimakan oleh responden selama 3 hari (2 hari kerja dan 

1 hari libur). Penelitian akan dilakukan selama 60 hari 

dengan jumlah subjek penelitian sebanyak 50 orang 

yang akan dibagi dalam dua kelompok. Kelompok 1 

yakni kelompok intervensi akan diberikan madu dan 

edukasi obesitas, sementara kelompok 2 hanya akan 

mendapatkan edukasi obesitas tanpa diberi madu. 

Pada penelitian ini akan dilakukan pengambilan darah 

oleh Prodia ± 5 cc (1 sendok teh) untuk setiap 

kebutuhan variabel sebanyak 2 kali. Tahap 1.darah 

diambil untuk melihat kadar profil lipid dan glukosa 

darah puasa sebelum mengonsumsi madu. Tahap 

2.Darah diambil pada hari ke-61 setelah subjek 
mengonsumsi madu selama 60 hari. 

Analisis Data 

 Data yang terkumpul diolah dan dianalisis 

dengan menggunakan program SPSS. Uji Wilcoxon, 

digunakan untuk menganalisis data perbedaan rata-

rata dua nilai yang saling berhubungan, yaitu kadar 

glukosa darah dan profil lipid sebelum dan sesudah 

intervensi pada masing-masing kelompok. Uji U Mann 

Whitney untuk menganalisis data perbedaan rata-rata 

kadar glukosa darah dan profil lipid pada kelompok 

intervensi dan kontrol 

C. HASIL PENELITIAN 

Karakteristik Responden 

 Karakteristik subjek penelitian disajikan pada 

tabel 1 memperlihatkan karakteristik responden yang 

menjadi sampel tidak berbeda secara signifikan antara 

kelompok intervensi dan kelompok kontrol, yaitu 

usia(0.08), asupan kalori dari data Recall 24 jam (0.5), 

aktivitas fisik (0,38), lingkar pinggang (0.75), berat 

badan (0.29), tinggi (0,08), IMT (0.39), Gula darah puasa 

(0.31). Hal ini menunjukkan sampel penelitian, 

kelompok intervensi maupun kontrol bersifat homogen 

atau tidak berbeda. 

Tabel 1 Analisis Karakteristik Responden 

Variabel Kelompok Madu (n=23) Kelompok kontrol (n=23) P Value 

Mean SD Mean SD 

Usia (tahun) 

Recall 24 jam (Kcal) 

39.65 

1592 

9.24 

399.9 

44 

1481.2 

9.8 

400.7 

0.08 

0.50 

Aktivitas Fisik (MET) 615,7 266,2 568,9 363,8 0.38 

Lingkar Pinggang (cm) 94.4 7.7 95 7,6 0.75 

Berat Badan (kg) 75.2 11.28 72.3 11.3 0.29 

Tinggi (cm) 161,6 9,97 156 8 0.08 

IMT (kg/m2) 28.9 3.3 29,57 3 0.39 

GDP (mg/dl) 93.4 13.7 97,86 16.6 0.31 

 

Hasil Analisis Pemberian Madu Kepada Obesitas Sentral 

terhadap Glukosa Darah Puasa 

 Tabel 2 menunjukkan pada pemeriksaan gula 

darah puasapun terlihat sebagian besar responden 

berada pada kategori normal pada pre test (73,9%) 

dan (82,6%) pada post test. Demikian pula pada 

kelompok kontrol sebagian besar responden berada 

pada kategori normal pada pre test (69,6%) dan post 

test (73,9%). 

 

 Tabel 2 Distribusi responden berdasarkan kadargula darah puasa kelompok intervensi dan kontrol pre dan post test 
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Pemeriksaan Intervensi Kontrol  

Pre Post Pre Post 

n (23) % n (23) % n 

(23) 

% n 

(23) 

% 

Gula Darah Puasa          

Normal 17 73,9 19 82,6 16 69,6 17 73,9 

Tinggi 6 26,1 4 17,4 7 30,4 6 26,1 

 

Tabel 3 menunjukkan hasil yang tidak signifikan pada 

glukosa darah puasa kelompok intervensi dan 

kelompok kontrol (p=0.58), namun terjadi penurunan 

pada kelompok intervensi (2,048,6) pre dan post test 

meskipun tidak signifikan (p=0,23) dan kelompok kontrol 

(1,1610,10) juga tidak signifikan pre dan post test 

(p=0,79).

 

Tabel 3 Analisis Responden Berdasarkan Berat Badan, Lingkar Pinggang, IMT, Glukosa Darah Puasa Kelompok Intervensi 

dan Kontrol Pre dan post test 

 

Ketika kelompok intervensi dikelompokkan yang 

mengonsumsi madu ≥ 4000 gram, tabel 4 menunjukkan 

penurunan tidak signifikan pada glukosa darah puasa 

(p=0.39), namun terjadi penurunan pre dan post test 

(2,048,41).

Tabel 4 Analisis Responden Kelompok Intervensi Madu ≥ 4000 g Berdasarkan Berat Badan, Lingkar Pinggang, IMT, dan 

Glukosa Darah Puasa 

 

Variabel Kelompok Madu  P value Kelompok Kontrol  P  

value 

P 

Value 

(Madu 

dan 

kontrol

) 

Pre test Post Test Pre Test Post Test 

Berat Badan 

(kg) 

75.25± 

11.3 

75.04± 11.7 0.34±1.

7 

0.38 72.3±11.

3 

72±11.3 0.48± 

2.04 

 0.23 0.87 

Lingkar 

pinggang 

(cm) 

94.4±7.6 92.8±8.85 1.7±3.3 0.01 95±7.6 93.7±7.6 1.23 ± 

4.36 

0.28 0.56 

IMT 

(kg/m2) 

28.9±3.3 28.8±3.36 0.45±2.

1 

0.14 29.5±3 29.4±3 0.47± 

1.63 

0.30 0.76 

GDP(mg/dl) 93.39± 

13.7 

91 ± 13.3 2.04±8.

6 

0.23 97.86±16

.6 

96.13± 

15.6 

1.16 ± 

10.10 

0.79 0.58 

Variabel Kelompok Madu ≥ 4000 g (n=14)  P value 

Pre test Post Test 

Berat Badan (kg) 74.65± 

8.8 

74.5± 9.03 0.26  1.87 0.53 

Lingkar pinggang (cm) 93.9± 

7.6 

92.5± 7.9 1.56  3.98 0.16 

IMT 

(kg/m2) 

29.1±3.4 28.9±3.31 0,41 1,81 0.33 

GDP(mg/dl) 88.14± 

10.5 

85.6 ± 5.9 2.04  8.41 0.39 
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Tabel 5 Analisis Responden Berdasarkan Recall 24 Jam dan Aktivitas Fisik Pre dan post test 

 

D. PEMBAHASAN 

 Dalam penelitian ini, terlihat bahwa madu 

yang dikonsumsi ≥ 4000 gram dapat menurunkan 

glukosa darah puasa, meskipun asupan karbohidrat 

pada kelompok intervensi meningkat secara signifikan 

bahkan berbeda signifikan dengan kontrol. 

 Konsumsi fruktosa dalam jumlah sedikit 

mempunyai efek positif yaitu menurunkan glukosa 

darah melalui peningkatan uptake glukosa oleh hepar, 
stimulasi enzim heksokinase serta peningkatan 

konsentrasi insulin. Oleh karena itu, pada tahun 1986, 

HFCS digunakan sebagai gula pemanis pada 

penderita diabetes. Pada awal observasi, pemanis 

tersebut dianggap aman oleh Food and Drug 

Administration, akan tetapihasil penelitian berikutnya 

menunjukkan asupan fruktosa lebih dari 25% kebutuhan 

energi per hari (sekitar 85 g fruktosa) menyebabkan 

hiper-trigliseridemia dan resistensi insulin, sehingga HFCS 

tidak digunakan lagi pada penderita diabetes (ADA, 

2004 dikutip Basciano H, 2005). Madu adalah contoh 

pemanis yang kadar fruktosanya tidak terlalu tinggi, 

apabila disesuaikan dengan dosis per hari berdasarkan 

standar fruktosa pada madu, dalam 70 g, hanya ada 

sekitar 26,6 g (White et al., 1975).  

 Hati memainkan peran penting dalam regulasi 

glukosa(Henry,et al.,1991 dan Klip.A,et al.,2006 dikutip 

dari Erejuwa, 2012). Seperti dijelaskan 

sebelumnya,fruktosa pada madu juga memiliki potensi 

untuk memediasi efek penurunan glukosa (Watford, 

2002, Youn, et al., 1986, dan Ciudad, et al., 1988 dikutip 

dalam Erejuwa, 2012). Sejumlah penelitian telah 

meneliti efek dari fruktosa, baik sendiri atau bersama-

sama dengan glukosa, pada hewan pengerat. Dalam 

hepatosit terisolasi, penambahan sejumlah kecil 

fruktosa mengaktifkan glukokinase dan meningkatkan 

tingkat fosforilasi glukosa (Fillat,et al.,1991 dan Philips,et 

al., 1999 dikutip dari Erejuwa, 2012). Peran glukokinase 

hati yang menjadi perantara efek hipoglikemik fruktosa 

juga dikuatkan oleh Nishi et al.,.(Erejuwa, 2012).Dosis 
fruktosa yang rendah dihasilkan tidak berpengaruh 

pada fosforilasi glukosa atau fluks glikolitik dalam 

hepatosit diabetes yang kekurangan glukokinase 

(Fillat,et.al, 1991 dikutip dari Erejuwa, 2012). Demikian 

pula, glukosa dan fruktosa ditambahkan ke perfusi 

terisolasi dari hati diproduksi sinergisme (Youn,et al., 

1986 dan Youn,et al., 1987 dikutip dariErejuwa, 2012).  

 Fruktosa ditemukan untuk meningkatkan 

glukosa hepatik dan penyerapan fruktosa, glukosa 6 - 

fosfat, fruktosa 1-fosfat, sintesis glikogen, glikogen 

deposisi dan produksi laktat hati dalam hati tikus atau 

anjing (Watford, 2002, Shiota m et al., 2002, Wei Y, et al., 

2004, Van Schaftingen,et al.,1991 dikutip dari Erejuwa, 

2012). Efek hepatik fruktosa dapat menyebabkan 

berkurangnya hiperglikemia postprandial atau sekresi 

insulin ditekan oleh sel beta-pankreas (Shiota, M ,et al., 

2002 dan Van Schaftingen, et al., 1991 dikutip dari 

Erejuwa, 2012). Peran fruktokinase juga terlibat dalam 

efek penurun glukosa fruktosa (Watford, 2002, Fillat, et 

al., 1991 dan Philips, et al., 1999 dikutip dari Erejuwa, 

2012). Efek penurunan glukosa fruktosa juga dikaitkan 

Variabel  Kelompok Madu  P 

value 

Kelompok Kontrol  P 

value 

P value 

(inter-

vensi-

kontrol) 
Pre test Post Test Pre Test Post Test 

Energi (kkal) 1592± 

399.9 

1877,4± 

542,34 

19,25± 

25,7 

0.00 1481± 

400.8 

1693± 

419.2 

16.25 

 ± 20.1 

0.02  0.76 

Protein (gr) 49.6±  

12.4 

52.58± 

14,56 

7,5 ± 

24.06 

0.28 45.7± 

17.5 

51.7± 

11.4 

19.9 ±26 0.07 0.11 

Lemak (gr) 56.74± 17.6 57,98± 

19.93 

6,38±  

35,29 

 0.62 53.5±  

26 

58.1± 

20 

18.7 

±43.6 

0.34 0.43 

Karbohidrat 
(gr) 

217.5± 62.7 289,73±  
86,7 

 36,76 ± 
34,49 

0.00 203.39± 
2.35 

235± 
61.12 

18.2 
±31.8 

0.01 0.02 

Natrium (mg) 393 (me) 346 (me) 11.9 0.44 389 (me) 338 

(me) 

 

13.11 0.36 0.94 

Kalium (mg) 890 (me) 1281 (me) 43.9 0.82 893 (me) 987 

(me) 

10.5 0.46 0.51 

Serat  

(g) 

8.26±  

3.34 

9.05±  

5,26 

14.52 ± 

44.7 

0.48 8.26±  

4.53 

9.15± 

4.54 

35±87 0.32 0.73 

Kolestrol  

(mg) 

198.01 (me) 222.16 (me) 12.19 0.54 111.36 

(me) 

235.63 

(me) 

11.56 0.54 0.71 

Aktivitas MET 615.7± 266 621.5± 265.4  1.33 ± 

1,76 

0.01 569.8± 

365.2 

573.2± 

362.1 

1.99± 

2.62 

0.01 0.56 
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dengan peningkatan ekspresi atau aktivasi beberapa 

enzim seperti dehidrogenase glucose 6 - fosfat , 

aldolase B, fosfofruktokinase-1 dan glikogen sintase dan 

inhibisi glukosa 6 - fosfatase dan fosforilase (Youn,et al., 

1986, Ciudad,et al., 1988, Youn, et al., 1987, Fillat,et 

al.,1991 Philips,et al.,1999 dan Winnick JJ, et al., 2009 

dikutip dari Erejuwa, 2012). Hal ini menyebabkan 

peningkatan sintesis dan penyimpanan glikogen hati 

(Watford , 2002, Youn, et al., 1986, Ciudad, et al., 1988, 

Youn, et al., 1987, Fillat , et al., 1991, Philips, et al., 1999 

dan Winnick JJ, et al., 2009 dikutip dari Erejuwa, 2012). 

Pada umumnya, temuan ini menunjukkan bahwa 

jumlah kecil atau katalitik dosis fruktosa dapat 

meningkatkan penyerapan glukosa hepatik dan sintesis 

glikogen dan deposisi melalui aktivasi glukokinase dan 

enzim lain atau penghambatan beberapa enzim 

(Watford , 2002, Youn, et al., 1986, Ciudad, et al., 1988, 

Youn, et al., 1987, Fillat , et al., 1991, Philips, et al., 1999 

dan Winnick JJ, et al., 2009 dikutip dari Erejuwa, 2012). 

Efek hepatik fruktosamenyebabkan toleransi glukosa 

membaik dan menurunkan glukosa darah (Shiota, M,et 

al., 2002 dan Van Schaftingen, et al., 1991 dikutip dari 

Erejuwa, 2012). Perlu dianalisis bahwa efek 
menguntungkan pada penelitian dari fruktosa pada 

hati fosforilasa enzim glikolitik yang diamati hanya 

dengan dosis kecil atau sedang (2.22 umol / kg/menit) 

(Watford, 2002 dikutip dari Erejuwa, 2012). 

 Hubungan antara ketidaknormalan lipid atau 

lipoprotein termasuk penurunan kolestrol HDL dan 

peningkatan LDL (Longo,et al., 1949). Dalam satu 

penelitian juga dijelaskan, asupan karbohidrat dapat 

mempengaruhi enzim antioksidan, sejalan dengan 

penelitian McDermott,et al.,(1995) yang menunjukkan 

bahwa konsumsi karbohidrat menurunkan aktivitas 

enzim antioksidan pada tikus diabetes, namun pada 

kelompok intervensi telah menunjukkan hasil yang 

bertentangan dengan teori padahal asupan 

karbohidratnya meningkat signifikan lebih tinggi 

dibandingkan kelompok kontrol, selain itu sebagai 

tambahan terkait faktor stres dan kecemasan, 

kelompok intervensi lebih bermasalah dibandingkan 

kelompok kontrol terdapat 43,4% pada kelompok 

intervensi yang tidak berada pada kategori normal 

untuk stres sedangkan kelompok kontrol hanya 13%, 

demikian pula dengan kecemasan, pada kelompok 

kontrol ada 48,7% yang berada pada kategori tidak 

normal sedangkan kelompok kontrol hanya 8,6%. 

Dalam hal ini, kemungkinan madu memiliki peran pada 

kelompok intervensi. 

 Madu terbukti bersifat sebagai antioksidan.Hal 

ini disebabkan kandungan Polifenol pada madu. 

Polifenol merupakan unsur penting pada madu 

dimana 56 sampai 500 mg/kg total polifenol ditemukan 

pada jenis madu yang berbeda (Gheldof, 2003). 

Polifenol pada madu utamanya flavonoids (seperti 

quercetin, luteolin, kaempferol, apigenin, chrysin, 

galangin), asam fenol dan turunan asam fenol.Unsur-

unsur inilah yang merupakan bahan 

antioksidan.Terdapat korelasi yang signifikan antara 

aktifitas antioksidan, kandungan polifenol pada madu 

dan penghambatan oksidasi lipoprotein in vitro pada 

serum manusia (Gheldof, 2003).Keadaan ―stres 

oksidatif‖ menunjukkan ketidakseimbangan antara 

produksi radikal bebas dengan antioksidan protektif 

pada organisme.Proteksi terhadap oksidasi dapat 

mencegah penyakit kronis (Ames, 1993 dikutip dari 

Bodganov, 2008). 

 

E. KESIMPULAN DAN SARAN  

 Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan 

bahwa pemberian madu ≥ 4000 gmeskipun dengan 

asupan karbohidrat yang meningkat secara signifikan, 

kedua kelompok intervensi dan kontrol mengalami 

penurunan, namun tidak signifikan pre-post test, 

bahkan penurunan kelompok intervensi lebih unggul 

dibandingkan kelompok kontrol. 

Sehingga saran yang dapat diberikan agar 

dilakukan pengontrolan terhadap faktor-faktor yang 

dapat menjadi faktor pengganggu dalam variabel 

penelitian, agar dapat terlihat pengaruh madu secara 

signifikan.  
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KUALITAS MAKANAN DAN GAYA HIDUP SEDENTARY DALAM HUBUNGANNYA DENGAN KEJADIAN SINDROM METABOLIK 

PADA PEGAWAI POLTEKKES KEMENKES PALU 
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POLYTECHNIC EMPLOYEES IN PALU 

 

Abd. Farid Lewa, Ansar 

Health Ministry Health Polytechnic Palu, Nutrition Department,email:chyfa2008@yahoo.co.id 

 

ABSTRAK: Prevalensi Sindrom Metabolik telah meningkat secara dramatis selama beberapa dekade terakhir dan telah 

menjadi tantangan besar di seluruh dunia baik di Negara maju maupun di Negara berkembang. Data dari Himpunan 

Studi Obesitas Indonesia (HISOBI) menunjukkan prevalensi SM sebesar 13,13%. Sindrom metabolik terdiri dari risiko 

penyakit kronik yang merupakan akibat dari interaksi berbagai factor. Evaluasi gaya hidup sangat penting pada 

sindrom metabolik yang meningkat cepat dalam kaitannya dengan obesitas (obesitas sentral), pola makan (kualitas 

makanan), dan aktivitas fisik (gaya hidup sedentary). Penelitin ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kualitas 

makanan dan gaya hidup sedentary dengan sindrom metabolic pada pegawai di Poltekkes Kemenkes Palu. Penelitian 

ini adalah penelitian observasional analitik dengan desain cross-sectional yang dilaksanakan di Kampus Politeknik 

Kesehatan Kemenkes Palu di Mamboro, Kec. Palu Utara, Kota Palu. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh 

pegawai di Poltekkes Kemenkes Palu.Berdasarkan perhitungan sampel diperoleh jumlah sampel minimal sebanyak 72 

orang. Hasil penelitian ini menunjukkan prevalensi sindrom metabolik yang cukup tinggi yaitu 33,3%. Hasil uji statistic (chi-

square) menunjukkan bahwa ada hubungan yang bemakna aktivtas sedentary dan sindrom metabolik (p<0,05). Hasil 

penelitian ini menunjukkan prevalensi aktivitas sedentari sebesar 77,8%. hasil penelitian ini menunjukkan prevalensi 

aktivitas sedentari sebesar 77,8%. Ada hubungan bermakna aktivitas sedentari dan sindrom metabolik pada pegawai 
politeknik kesehatan kemenkes palu.Tidak ada hubungan bermakna kualitas makanan dengan sindrom metabolik 

pada pegawai politeknik kesehatan kemenkes palu. 

 

Kata Kunci: Kualitas makanan, aktifitas sedentary, sindrom metabolik 

 

ABSTRACT: Prevalence of the Metabolic Syndrome has increased dramatically over recent decades and has become a 

major challenge throughout the world both in developed countries and in developing countries. Data from Study of 

Obesity Association of Indonesia (HISOBI) showed the SM prevalence of 13.13%. Metabolic syndrome consists of chronic 

disease risk as a result of the interaction of various factors.Evaluation of lifestyle is very important in the metabolic 

syndrome is increasing rapidly in relation to obesity (central obesity), diet (food quality), and physical activity (sedentary 

lifestyle). To determine the relationship of the quality of food and sedentary lifestyle with metabolic syndrome at an 

employee in the Ministry of Health Polytechnic Palu. This study is an analytic observational study with cross-sectional 

design is implemented in the Ministry of Health's Health Polytechnic Campus in Mamboro Palu, district. North Palu, Palu. 

The population in this study were all employees in the Ministry of Health Polytechnic Palu.Based on the sample 

calculations obtained by the number of samples of at least 72 people. This study showed that the prevalence of 

metabolic syndrome is high at 33.3%. The results of statistical tests (chi-square) indicates that there is a relationship to 

meaningfully aktivtas sedentary and metabolic syndrome (p <0.05).The results of this study showed the prevalence of 

sedentary activity amounted to 77.8%. This study has shown the prevalence of sedentary activity amounted to 77.8%. 

There was a significant relation sedentary activity and the metabolic syndrome in employee Ministry of Health's Health 

Polytechnic in Palu.There is no significant relationship quality food with metabolic syndrome in employee Ministry of 

Health's Health Polytechnic in palu. 

 

Keywords: Quality food, sedentary activity, metabolic syndrome 

 

A. PENDAHULUAN 

Prevalensi Sindrom Metabolik telah meningkat 

secara dramatis selama beberapa dekade terakhir 

dan telah menjadi tantangan besar di seluruh dunia 

baik di Negara maju maupun di Negara 

berkembang.Sindrom metabolic ini meningkatkan risiko 

penyakit kardiovaskuler, diabetes mellitus tipe 2, 

penyakit hati, penyakit ginjal, dan beberapa bentuk 

kanker pada orang dewasa. Sindrom metabolik dapat 

didefinisikan sebagai kumpulan minimal 3 gejala dari 5 

gejala berikut: obesitas, hipertensi, hiperglikemia, 

kolesterol HDL rendah, dan trigliserida yang tinggi.1 

Data epidemiologi menyebutkan prevalensi SM 

dunia adalah 20-25%. Hasil penelitian Framingham 

Offspring Study menemukan bahwa pada responden 

berusia 26-82 tahun terdapat 29,4% pria dan 23,1% 

wanita menderita SM. Data dari Himpunan Studi 

Obesitas Indonesia (HISOBI) menunjukkan prevalensi SM 

sebesar 13,13% .2 

Sindrom metabolik terdiri dari risiko penyakit kronik 

yang merupakan akibat dari interaksi berbagai faktor.3 

Evaluasi gaya hidup sangat penting pada sindrom 

metabolik yang meningkat cepat dalam kaitannya 

dengan obesitas (obesitas sentral), pola makan 

(kualitas makanan), dan aktivitas fisik (gaya hidup 

sedentary).4 

Makanan ―berkualitas tinggi‖ adalah makanan 

yang terdiri dari banyak buah dan sayuran, yang telah 

terbukti terkait dengan penurunan risiko penyakit 

kardiovaskuler.Hal ini terjadi karena makanan yang 

berkualitas dapat memperbaiki profil lipid, menurunkan 

tekanan darah, dan inflamasi, serta menurunkan 

glukosa darah dan risiko diabetes. Oleh karena itu, 

makanan dengan kualitas tinggi yang dapat dinilai 

dengan Diet Quality Score memiliki potensi 

menurunkan beban global beberapa penyakit kronis.5 

Hubungan antara pola makan dan distribusi lemak 

tubuh telah dibahas di penelitian observasi 

epidemiologi.Secara khusus, Diet Quality (DQ) yang 

mailto:chyfa2008@yahoo.co.id
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lebih baik terkait dengan penurunan visceral adiposity 

tissue (VAT), penurunan berat badan, dan penurunan 

lingkar pinggang. Pada sebuah penelitian ―Oslo Diet 

and Exercise Study‖ ditemukan bahwa peningkatan 

skor Diet Quality terkait dengan penurunan berat 

badan dan lingkar pinggang yang signifikan.6 

Disamping pola makan, penelitian epidemiologi 

menunjukkan bahwa tidak aktif (sedentary) secara fisik 

merupakan determinan faktor risiko kardio-metabolik. 

Perilaku sedentary merujuk pada aktivitas yang 

melibatkan hanya sedikit gerakan dan sedikit 

pengeluaran energy.3 

Telah banyak bukti penelitian yang menunjukkan 

bahwa sedentary lifestyle, yang melibatkan duduk 

dalam waktu yang lama dan sangat kurang bergerak, 

merupakan faktor risiko independen beberapa 

indikator kesehatan seperti gangguan toleransi 

glukosa, sindrom metabolic, diabetes tipe 2, faktor risiko 

kardiovaskuler khususnya obesitas, hiperglikemia, dan 

gangguan profil lipid.7 Hal ini menunjukkan bahwa 

sedentary lifestyle sudah seharusnya dikategorikan 

sebagai sebuah bagian unik (khusus) dari perilaku, dan 

oleh karena itu penurunan sedentary lifestyle sekarang 
ini semakin dipromosikan. 

Pegawai yang bekerja di Kantor merupakan salah 

satu kelompok yang berisiko tinggi mengalami kelainan 

berupa komponen-komponen sindrom sindrom 

metabolik seperti obesitas sentral, dislipidemia, 

hiperglikemia dan hipertensi. Hasil penelitian pada 

pegawai Badan Kepegawaian Daerah Propinsi 

Sulawesi Tengah menemukan bahwa proporsi yang 

mengalami obesitas sentral sebesar 48,4%.8 

Politeknik Kesehatan Kemenkes Palu merupakan 

satu-satunya institusi pendidikan vokasi Kementerian 

Kesehatan yang ada di Provinsi Sulawesi 

Tengah.Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa 

secara fisik terlihat banyak pegawai Poltekkes 

Kemenkes Palu yang gemuk di bagian perut (obesitas 

sentral) baik laki-laki maupun perempuan. Semakin 

banyak mengetahui profil faktor risiko sindrom 

metabolic khususnya pada pegawai yang bekerja di 

kantor pemerintahan akan memberi implikasi jangka 

panjang terhadap kesehatan masyarakat khususnya 

dalam pencegahan sindrom metabolik. 

B. METODE PENELITIAN 

1. Rancangan dan Desain Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian observasional analitik 

dengan desain cross-sectional untuk mengetahui 

keterkaitan gaya hidup dengan Sindrom Metabolik 

Model.  

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kampus I dan II Politeknik 

Kesehatan Kemenkes Palu di Mamboro, Kec. Palu 

Utara, Kota Palu. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh 

pegawai Poltekkes Kemenkes Palu yang meliputi 

Dosen, Tenaga Kependidikan dan tenaga Non-

Kependidikan di Kampus I dan II berjumlah 145 orang. 

b. Sampel 

Besar sampel dalam penelitian ini adalah sampel 

minimal yang akan diambil sebanyak 71 

orang.Pengambilan sampel menggunakan metode 

systematic randomsampling. 

c. Pengolahan Data 

Penentuan Sindrom Metabolik menggunakan rujukan 

NCEP ATP III : Jika responden memiliki minimal 3 dari 5 

gejala yang ada di bawah ini, maka responden 
dikategorikan sindrom metabolic. Obes sentral: untuk 

laki-laki ≥ 90 wanita ≥ 80 cm. Trigliserida : Jika nilainya ≥ 

150 mg/dl. HDL  : untuk laki-laki < 40 ,perempuan < 50 

mg/dl .Tekanan darah: Sistolik ≥ 130,dan diastolik ≥ 85 

mm/Hg. GDP: ≥ 110 mg/ dl.  

d. Analisis Data 

Untuk pengolahan data Kualitas Makanan terlebih 

dahulu data asupan makanan makanan diolah 

dengan menggunakan program Nutrisurvey yang 

kemudian dimasukkan ke aplikasi excel yang telah 

dibuat khusus untuk menilai kualitas makanan secara 

keseluruhan. Analisis hubungan bivariat antara kualitas 

makanan dengan sindrom metabolik dan aktivitas 

sedentary dengan sindrom metabolik menggunakan uji 

chi-square atau uji fisher exact. Untuk mengetahui 

faktor yang paling berhubungan dengan sindrom 

metabolik digunakan uji multivariat regresi logistic.9 

C. HASIL 

Penelitian ini telah dilaksanakan di Kampus 

Politeknik Kesehatan Palu pada bulan Agustus – 

Nopember 2016.Sebanyak 72 orang yang terdiri dari 

dosen, staf kependidikan dan staf non-kependidikan 

berpartisipasi dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian 

ini sebagai berikut: 

Tabel 1. Distribusi responden menurut jenis kelamin pada pegawai Politeknik Kesehatan Palu Tahun 2016 

Jenis Kelamin n % 

Laki-laki 

Perempuan 

30 

42 

41,7 

58,3 

Jumlah 72 100,0 

Sumber : Data primer terolah, 2016. 

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa distribusi 

responden jenis kelamin perempuan lebih banyak 

dibandingkan dengan laki-laki. Responden dalam 
penelitian ini dikategorikan memiliki aktivitas sedentary 

(kurang bergerak) jika rata-rata melakukan aktivitas 

sedentari >4 jam dalam sehari. Tabel di atas 

menunjukkan bahwa prevalensi aktivitas sedentary 

cukup tinggi pada responden yaitu lebih dari ¾ 
memiliki aktivitas sedentari. 

Tabel 2. Distribusi responden menurut kebiasaan aktivitas sedentari pada pegawai Politeknik Kesehatan Palu Tahun 

2016 

Aktivitas Sedentari n % 

Sedentari 

Tidak Sedentari 

56 

16 

77,8 

22,2 

Jumlah 72 100,0 

Sumber : Data primer terolah, 2016. 
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Kualitas makanan dalam penelitian ini dinilai dengan 

menggunakan instrument Diet Quality Score (skor 

kualitas makanan) yang dikembangkan oleh Ansar 

(2009). Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa tidak 

ada responden yang memiliki kualitas makanan yang 

baik (skor≥26), bahkan cukup (skor 14-25) pun tidak 

ada. Seluruh responden memiliki kualitas makanan 

yang kurang (skor ≤13) dengan kualitas sangat kurang 

(skor≤6,5) sebesar 40,3%.  

Tabel 3. Distribusi responden menurut kualitas makanan pada pegawai Politeknik Kesehatan Palu Tahun 2016 

Kualitas Makanan n % 

Sangat Kurang 

Kurang 

29 

43 

40,3 

59,7 

Jumlah 72 100,0 

Sumber : Data primer terolah, 2016. 

Terdapat lima komponen sindrom metabolik yang 

dinilai dalam penelitian ini seperti yang dapat dilihat 

pada tabel di atas. Berdasarkan lingkar pinggang 

prevalensi responden yang obesitas sentral cukup 

tinggi yaitu mencapai 73,6%. Selain komponen lingkar 

pinggang, komponen sindrom metabolik yang lain 

memiliki prevalensi <50% yaitu HDL rendah sebesar 

41,7%, Tekanan darah kategori tinggi sebesar 36,1%, 

Trigliserida tinggi sebesar 25% dan Gukosa Darah Puasa 

tinggi sebesar 9,7%. Walaupun <50%, namun prevalensi 

HDL rendah, Trigliserida tinggi, dan Tekanan darah 

tinggi cukup tinggi.

 

Tabel 4. Distribusi responden menurut komponen sindrom metabolik pada pegawai Politeknik Kesehatan Palu Tahun 

2016 

Variabel (n=72) N % 

Lingkar Pinggang 

Obesitas Sentral (pria≥90 cm; wanita≥80 cm) 

Normal 

Trigliserida (TG) 

Tinggi (≥ 150 mg/dl) 

Normal 

HDL 

Rendah (pria<40 ; wanita<50 mg/dl) 

Normal 

Tekanan Darah 

Tinggi (Sistol≥130 atau Diastol≥85 mm/Hg) 

Normal 

GDP 

Tinggi (≥110 mg/dl) 

Normal 

 

53 

19 

 

18 

54 

 

30 

42 

 

26 

46 

 

7 

65 

 

73,6 

26,4 

 

25,0 

75,0 

 

41,7 

58,3 

 

36,1 

63,9 

 

9,7 

90,3 

Sumber : Data primer terolah, 2016. 

 

Berdasarkan standar NCEP ATP III yang digunakan 

dalam penelitian ini, seseorang dikategorikan 

mengalami sindrom metabolik jika minimal 3 dari 5 

komponen pada tabel 4.4 mengalami gangguan 

(tidak normal). Hasil kelima komponen tersebut 

menunjukkan bahwa prevalensi sindrom metabolik 

dalam penelitian ini sebesar 33,3% atau 1/3 dari total 

responden. 

Tabel 5. Distribusi responden menurut Status Sindrom Metabolik pada pegawai Politeknik Kesehatan Palu Tahun 

2016 

Sindrom Metabolik n % 

Ya 

Tidak 

24 

48 

33,3 

66,7 

Jumlah 72 100,0 

Sumber : Data primer terolah, 2016. 

2. Hubungan antar Variabel 

Pada tabel 6 dapat dilihat distribusi aktivitas sedentari, 

kualitas makanan, dan sindrom metabolik berdasarkan 

jenis kelamin. Sebagian besar responden dengan 

kategori aktivitas sedentari, kualitas makanan kurang 

dan sangat kurang adalah perempuan berturut-turut 

57,1%, 58,1%, dan 58,6%. Sedangkan untuk responden 

yang sindrom metabolik sebagian besarnya adalah 

laki-laki sebesar 54,2%.  
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Tabel 6. Distribusi aktivitas sedentari, kualitas makanan, dan sindrom metabolik menurut jenis kelamin pada 

pegawai Politeknik Kesehatan Palu Tahun 2016 

Variabel 

Jenis Kelamin 

Laki-laki Perempuan Total 

n % n % n % 

Aktivitas Sedentari 

Sedentari 

Tidak Sedentari 

Kualitas Makanan 

Sangat kurang 

Kurang 

Sindrom Metabolik 

Ya 

Tidak 

 

24 

6 

 

12 

18 

 

13 

17 

 

42,9 

37,5 

 

41,4 

41,9 

 

54,2 

35,4 

 

32 

10 

 

17 

25 

 

11 

31 

 

57,1 

62,5 

 

58,6 

58,1 

 

45,8 

64,6 

 

56 

16 

 

29 

43 

 

24 

48 

 

77,8 

22,2 

 

40,3 

59,7 

 

33,3 

66,7 

Sumber : Data primer terolah, 2016. 

Pada tabel 7 dapat dilihat bahwa proporsi sindrom 

metabolik jauh lebih tinggi pada responden yang 

memiliki aktivitas sedentary (41,1%) dibandingkan 

dengan yang tidak sedentary (6,3%). Jika dihitung 

perbandingannya maka proporsi sindrom metabolik 6,5 

kali lebih tinggi pada responden yang sedentari 

dibandingkan dengan yang tidak sedentari. Hasil uji 

statistic (chi-square) menunjukkan bahwa ada 

hubungan yang bemakna aktivtas sedentary dan 

sindrom metabolik (p<0,05). 

Tabel 7. Hubungan aktivitas sedentary dengan Sindrom Metabolik pada pegawai Politeknik Kesehatan Palu Tahun 2016 

Variabel Sindrom Metabolik Total P value (chi-

square) Ya Tidak 

n % n % n % 

Aktivitas Sedentari 

Sedentari 

Tidak Sedentari 

 

23 

1 

 

41,1 

6,3 

 

33 

15 

 

58,9 

93,8 

 

56 

16 

 

100,0 

100,0 

 

0,021 

Sumber : Data primer terolah, 2016. 

Tabel 8 menunjukkan bahwa proporsi sindrom 

metabolik pada responden yang memiliki kualitas 

makanan kurang (37,2%) sedikit lebih tinggi 

dibandingkan dengan responden yang memiliki 

kualitas makanan sangat kurang (27,6). Walaupun 

terlihat ada perbedaan, namun hasil uji statistic 

menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang 

bermakna kualitas makanan dan sindrom metabolic 

(p>0,05)

Tabel 8. Hubungan kualitas makanan dengan Sindrom Metabolik pada pegawai Politeknik Kesehatan Palu Tahun 2016 

Variabel Sindrom Metabolik Total P value (chi-

square) Ya Tidak 

n % n % n % 

Kualitas Makanan 

Sangat kurang 

Kurang 

 

8 

16 

 

27,6 

37,2 

 

21 

27 

 

72,4 

62,8 

 

29 

43 

 

100,0 

100,0 

 

0,552 

Sumber : Data primer terolah, 2016. 

 

D. PEMBAHASAN 

Penelitian ini didasari oleh semakin meningkatnya 

prevalensi sindrom metabolik di dunia termasuk 

Indonesia yang dianggap sangat berkaitan dengan 

transisi epidemiologi dalam hal perubahan gaya hidup 

manusia khususnya aspek perubahan pola aktivitas fisik 

dan pola konsumsi makanan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan prevalensi sindrom 

metabolik yang cukup tinggi yaitu 33,3%. Angka ini 

ditemukan sejalan dengan berbagai penelitian 

mengenai sindrom metabolik di Indonesia diantaranya 

penelitian di Makassar10dan di Jayapura yang 

menemukan prevalensi sindrom metabolik masing-

masing sebesar 33,9%.11 Penelitian lain yang dilakukan 

di Bogor menunjukkan prevalensi sindrom metabolik 

sebesar 36,2%.12 Proporsi sindrom metabolik yang lebih 

tinggi pada laki-laki dalam penelitian ini dikaitkan 

dengan banyaknya responden laki-laki yang 

mengalami obesitas sentral dibandingkan dengan 

perempuan. 

Sebagian besar responden dalam penelitian ini 

adalah dosen sehingga kegiatan sehari-harinya 

utamanya kegiatan di kantor banyak yang cenderung 

sedentari (kurang bergerak) sebagaimana hasil 

penelitian ini menunjukkan prevalensi aktivitas sedentari 

sebesar 77,8%. Sementara itu, harapan bahwa 

pengetahuan mengenai kesehatan khususnya tentang 

makanan bergizi akan semakin baik pada kelompok 

yang berpendidikan tinggi termasuk sebagian besar 

responden dalam penelitian ini yang merupakan dosen 

akan menunjukkan tindakan makan yang lebih baik 

dan berkualitas ternyata tidak terbukti sebagaimana 

hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 100% 

responden memiliki kualitas makanan kurang. 

Hubungan aktivitas sedentari dengan sindrom 

metabolik ditemukan bermakna dalam penelitian ini. 

Hasil ini semakin mendukung bahwa sedentari (tidak 

aktif) secara fisik merupakan faktor risiko kardio-

metabolik.3 Selain itu juga sejalan dengan berbagai 

hasil penelitian yang membuktikan bahwa gaya hidup 

sedentari merupakan faktor risiko independen 

berbagai indikator kesehatan seperti gangguan 

toleransi glukosa, diabetes mellitus tipe 2, obesitas, 
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hiperglikemia, gangguan profil lipid dan sindrom 

metabolic.7 

Sedangkan untuk kualitas makanan dalam 

penelitian ini tidak ditemukan hubungan yang 

bermakna kualitas makanan dengan sindrom 

metabolik. Walaupun hasil penelitian ini tidak 

mendukung pernyataan tentang potensi kualitas 

makanan dalam menurunkan beban global penyakit 

kronis dan hasil pada penelitian ―Oslo Diet and 

Exercise‖5 Peningkatan skor kualitas makanan terkait 

dengan penurunan berat badan dan lingkar pinggang 

yang signifikan, namun hal ini dapat dimaklumi 

sebagaimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

100% responden memiliki kualitas makanan yang 

kurang. Kualitas makanan yang kurang ini dianggap 

tidak mampu memberikan kontribusi yang besar dalam 

perbaikan komponen sindrom metabolik sehingga 

walaupun dibandingkan antara kualitas makanan 

yang sangat kurang dengan kualitas kurang tetap 

tidak ditemukan adanya perbedaan yang bermakna.6 

E. KESIMPULAN DAN SARAN 

Ada hubungan bermakna aktivitas sedentari dan 

sindrom metabolik pada pegawai politeknik kesehatan 
kemenkes palu.Tidak ada hubungan bermakna kualitas 

makanan dengan sindrom metabolik pada pegawai 

politeknik kesehatan kemenkes palu. 

Disarankan kepada pegawai Poltekkes Palu agar 

meningkatkan aktivitas fisiknya dengan mengurangi 

intensitas aktivitas sedentari melalui pembatasan 

penggunaan gadget dan meningkatkan gerakan 

fisiknya dalam melaksanakan pekerjaan di kantor, 

disarankan kepada Direktur Poltekkes Palu agar 

meningkatkan promosi olahraga dan aktivitas fisik di 

kampus Poltekkes Palu melalui kegiatan olahraga 

bersama dan penataan lingkungan kantor untuk 

meningkatkan aktivitas fisik pegawai dan disarankan 

kepada seluruh pegawai Poltekkes Palu untuk 

meningkatkan kualitas makanan melalui pola hidup 

sehat dengan mengkonsumsi gizi seimbang. 
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ABSTRAK: Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) merupakan penyebab utama tingginya angka kematian bayi pada masa 

perinatal. Bayi BBLR berisiko mengalami kematian 35 kali lebih tinggi dibandingkan dengan bayi yang berat lahirnya 

diatas 2500 gram. Prevalensi global untuk BBLR adalah 15,5%, Indonesia 10,2%, Sulawesi Tengah 16,9%, Kota Palu 3,2%, 

dan RSU Anutapura Palu 26,57%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor risiko medis BBLR di RSU Anutapura 

Palu. Metode penelitian yang digunakan adalah analitik dengan pendekatan case control. Sampel kasus adalah ibu 

hamil melahirkan bayi BBLR dan sampel kontrol adalah ibu hamil melahirkan bayi tidak BBLR dengan perbandingan 1:2. 

Jumlah sampel yaitu 174 yang terdiri dari 58 sampel kasus dan 116 sampel kontrol. Metode pengambilan sampel 

adalah purposive sampling dengan kriteria ibu hamil pernah hamil sebelumnya. Data diuji dengan uji OR dan dianalisis 

secara bivariat pada batas kemaknaan (α=5%) dan univariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan berat 

badan, jarak kehamilan, hipotensi, hipertensi, penyakit infeksi, riwayat perdarahan, dan volume cairan ketuban 

merupakan faktor risiko terhadap kejadian BBLR dengan nilai OR>1, sedangkan variabel kehamilan kembar tidak dapat 

dianalisis dengan uji OR, tetapi berhubungan dengan kejadian BBLR (p<0,05). Diharapkan kepada ibu hamil untuk 

melakukan pemeriksaan antenatal yang adekuat sehingga dapat mengurangi risiko kejadian BBLR.  
 

Kata Kunci : BBLR, Risiko Medis 

 

A. PENDAHULUAN 

Prevalensi global untuk BBLR adalah 15,5%, 

artinya sekitar 20,6 juta bayi yang lahir setiap tahunnya 

mengalami BBLR, dan 96,5% berada di negara 

berkembang. Insiden paling tinggi terjadi di Asia 

Tengah dan Asia Selatan (27,1%), paling rendah di 

Eropa (6,4%) (WHO, 2011). Angka kematian bayi di 

Indonesia masih tergolong tinggi, menurut Survey 

Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 

yaitu sebesar 32 per 1000 kelahiran hidup (BPS, 2012). 

Data Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah 

menunjukkan angka kematian bayi pada tahun 2013 

masih sangat tinggi yaitu sebesar 10,2 per 1000 

kelahiran hidup. Angka ini mengalami kenaikan 

dibandingkan angka kematian bayi Sulawesi Tengah 

tahun 2011 yang hanya sebesar 9,7 per 1000 kelahiran 

hidup. Kasus BBLR di Provinsi Sulawesi Tengah paling 

tinggi terjadi di Kota Palu dengan jumlah 231 kasus 

(3,2%). Salah satu Rumah Sakit (RS) di Kota Palu yang 

memiliki jumlah kasus BBLR cukup tinggi yaitu RSU 

Anutapura Palu. Berdasarkan data Rekam Medik RSU 

Anutapura Palu, kasus BBLR pada tahun 2013 berjumlah 

412 kasus dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 439 

kasus. Dari seluruh kasus BBLR di RSU Anutapura selama 

tahun 2014, ditemukan indikasi medis paling banyak 

terjadi yaitu karena hipertensi, penyakit infeksi, dan 

karena adanya riwayat perdarahan pada selama 

kehamilan. 

Penyebab utama tingginya angka kematian 

bayi pada masa perinatal adalah Berat Badan Lahir 

Rendah (BBLR). (Maryunani, 2013). Faktor risiko BBLR 

antara lain dibagi menjadi risiko demografis, risiko 

medis, risiko perilaku dan lingkungan, serta risiko fasilitas 

kesehatan. (Kartika, 2013). Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis Risiko Medis terhadap Kejadian Berat 

Badan Lahir Rendah di RSU Anutapura Palu. 

B. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif 

dengan pendekatan case control study. Penelitian 

dilaksanakan di RSU Anutapura Palu, Juni 2015. Populasi 

kasus yaitu semua ibu bersalin yang melahirkan bayi 

dengan BBLR di RSU Anutapura Palu, sedangkan 

populasi kontrol adalah semua ibu bersalin yang 

melahirkan bayi dengan berat badan normal. Sampel 

kategori kasus adalah ibu bersalin yang melahirkan 

bayi dengan BBLR atau berat badan <2.500 gram, 

sedangkan kategori kontrol adalah ibu bersalin yang 

melahirkan bayi ≥2.500 gram. Kedua kategori akan di-

matching-kan dengan usia ibu melahirkan. 

Penentuan besar sampel menggunakan rumus 

StandleyLameshow didapati sampel kasus berjumlah 58 

orang dan sampel kontrol berjumlah 116 orang 

(perbandingan 1:2). Jadi, jumlah sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 174 orang. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

purposive sampling. Data berasal dari data primer 

(kuesioner), serta data sekunder yang berasal dari data 

rekam medik RSU Anutapura Palu. 

C. HASIL PENELITIAN 

Risiko Kehamilan Multipel/ Kembar Terhadap Kejadian 

BBLR 

Risiko kehamilan multipel/ kembar pada 

penelitian ini bervariasi, yaitu paling sedikit melahirkan 1 

bayi dan paling banyak melahirkan 2 bayi. 
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Tabel 1 Risiko Kehamilan Multipel/ Kembar Terhadap Kejadian BBLR di RSU Anutapura Palu  

Variabel Independen 

Kejadian BBLR 

Jumlah 
Fisher Exact 

(Cl 95 %) 
Kasus Kontrol 

n  % n  % 

Kehamilan Multipel/ Kembar       

Risiko tinggi 10 17,2 0 0,0 10 

0,000 Risiko rendah 48 82,8 116 100,0 164 

Jumlah 58 100 116 100 174 

Kenaikan Berat Badan       

Risiko tinggi 42 72,4 32 27,6 74 
6,891 

(3,404 – 13,949) 

Risiko rendah 16 27,6 84 72,4 100  

Jumlah 58 100 116 100 174  

Jarak Kehamilan       

Risiko tinggi 46 79,3 39 33,6 85 
7,568 

(3,600 – 15,910) 

Risiko rendah 12 20,7 77 66,4 89  

Jumlah 58 100 116 100 174  

Hipotensi       

Risiko tinggi 42 72,4 35 30,2 77 
6,075 

(3,019 – 12,222) 

Risiko rendah 16 27,6 81 69,8 97  

Jumlah 58 100 116 100 174  

Hipertensi       

Risiko tinggi 41 70,7 43 37,1 84 
4,094 

(2,075 – 8,077) 

Risiko rendah 17 29,3 73 62,9 90  

Jumlah 58 100 116 100 174  

Penyakit Infeksi       

Risiko tinggi 37 63,8 40 34,5 77 
3,348 

(1,733 – 6,466) 
Risiko rendah 21 36,2 76 65,5 97  

Jumlah 58 100 116 100 174  

Riwayat Pendarahan       

Risiko tinggi 39 67,2 32 27,6 71 
5,388 

(2,722 – 10,667) 

Risiko rendah 19 32,8 84 72,4 103  

Jumlah 58 100 116 100 174  

Volume Cairan Ketuban       

Risiko tinggi 40 69,0 45 38,8 85 
3,506 

(1,794 – 6,852) 

Risiko rendah 18 31,0 71 61,2 89  

Jumlah 58 100 116 100 174  

Sumber: Data Primer 

Variabel kehamilan kembar tidak dapat 

dianalisis odds ratio karena ada sel yang nilainya 0, 

yaitu risiko tinggi pada kelompok kontrol. Berdasarkan 

hasil uji statistik, diketahui bahwa nilai Fisher’s Exact 

adalah 0,000 (p<0,05), artinya terdapat hubungan 

signifikan antara kehamilan multipel/ kembar dengan 
kejadian BBLR. 

Berdasarkan hasil uji statistik didapat OR yaitu 

6,891 pada CI 95% 3,404–13,949, artinya risikoibu 

dengan kenaikan berat badan <10 kg untuk 

melahirkan bayi BBLR adalahsebesar 6,891 kali lebih 

besardibandingkan dengan ibu yang memiliki kenaikan 

berat badan ≥10 kg dan bermakna secara signifikan. 

Berdasarkan hasil uji statistik didapat OR yaitu 7,568 

pada CI 95% 3,600 – 15,910, artinya risikoibu yang 

memiliki jarak kehamilan <2 tahun untuk melahirkan 

bayi BBLR adalahsebesar 7,568 kali lebih 

besardibandingkan dengan ibu yang memiliki jarak 

kehamilan ≥2 tahundan bermakna secara signifikan. 

Berdasarkan hasil uji statistik didapat OR yaitu 

6,075 pada CI 95% 3,019 – 12,222, artinya risikoibu yang 

pernah mengalami hipotensi untuk melahirkan bayi 

BBLR adalahsebesar 6,075 kali lebih besardibandingkan 

dengan ibu yang tidak pernah mengalami hipotensi 

dan bermakna secara signifikan. 

Berdasarkan hasil uji statistik didapat OR yaitu 

4,094 pada CI 95% 2,075 – 8,077, artinya risikoibu yang 

pernah mengalami hipertensi untuk melahirkan bayi 

BBLR adalahsebesar 4,094 kali lebih besardibandingkan 
dengan ibu yang tidak pernah mengalami hipertensi 

dan bermakna secara signifikan. 

Berdasarkan hasil uji statistik didapat OR yaitu 

3,348 pada CI 95% 1,733 – 6,466, artinya risikoibu yang 

pernah mengalami penyakit infeksi selama kehamilan 

berisiko 3,348 kali lebih besarmelahirkan bayi BBLR 

dibandingkan dengan ibu yang tidak pernah 

mengalami penyakit infeksi selama kehamilan dan 

bermakna secara signifikan. Berdasarkan hasil uji 

statistik didapat OR yaitu 5,388 pada CI 95% 2,722 – 

10,667, artinya risikoibu yang memiliki riwayat 

perdarahan selama kehamilan berisiko 5,388 kali lebih 

besar melahirkan bayi BBLRdibandingkan dengan ibu 

yang tidak memiliki riwayat perdarahan selama 

kehamilan dan bermakna secara signifikan. 

Berdasarkan hasil uji statistik didapat OR yaitu 3,506 

pada CI 95% 1,794 – 6,852, artinya risikoibu yang 
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memiliki riwayat perdarahan selama kehamilan berisiko 

5,388 kali lebih besar melahirkan bayi BBLR 

dibandingkan dengan ibu yang tidak memiliki riwayat 

perdarahan selama kehamilan dan bermakna secara 

signifikan. 

D. PEMBAHASAN 

Risiko Kehamilan Multipel/ Kembar Terhadap Kejadian 

BBLR 

Berdasarkan hasil uji statistik, diketahui bahwa 

nilai Fisher’s Exact adalah 0,000 (p<0,05), artinya 

terdapat hubungan signifikan antara kehamilan 

multipel/ kembar dengan kejadian BBLR. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan penelitian Adamson (2007), 

Mirzarahimi dkk (2013). Dari 164 respondenberisiko 

rendah, terdapat 48 responden (82,8%) melahirkan 

bayi BBLR. Hal ini disebabkan karena berdasarkan fakta 

di lapangan, responden mengalami faktor risiko lain, 

yaitu umur berisiko sebanyak 13 responden, jarak 

kehamilan berisikosebanyak 38 responden, kenaikan 

berat badan berisiko tinggi sebanyak 35 responden, 

volume cairan ketuban berisiko sebanyak 34 

responden, tekanan darah berisiko (hipotensi) 

sebanyak 34 responden, dan memiliki riwayat 
perdarahan sebanyak 33 responden. Hal inilah yang 

mengakibatkan responden melahirkan bayi BBLR 

meskipun memiliki risiko rendah pada kehamilan 

multipel/ kembar.  

Risiko Kenaikan Berat Badan Ibu Terhadap Kejadian 

BBLR 

Hasil penelitian diperoleh bahwa kenaikan berat 

badan yang tidak optimal selama kehamilan 

merupakan faktor risiko kejadian BBLR. Hasil penelitian 

ini sesuai dengan penelitian Tsai, dkk (2012), Sari, dkk 

(2015). Dari 74 responden berisiko tinggi, terdapat 32 

responden (27,6%) tidak melahirkan bayi BBLR. Hal ini 

disebabkan karena berdasarkan fakta di lapangan, 

sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan 

baik, yaitu 16 responden lulusan SMA, 4 responden 

lulusan diploma dan 4 responden lulusan sarjana. 

Ditambah lagi dengan antenatal care yang baik dari 

responden selama kehamilan. Selain itu, faktor usia 

juga mempengaruhi responden tidak melahirkan bayi 

BBLR. Berdasarkan data, terdapat 26 responden berusia 

risiko rendah terhadap kejadian BBLR (>17 tahun dan 

<35 tahun). Dari 100 responden berisiko tinggi, terdapat 

16 responden (27,6%) melahirkan bayi BBLR. Hal ini 

disebabkan karena responden memiliki usia berisiko 

tinggi terhadap kejadian BBLR, yaitu sebanyak 5 

responden. Faktor lain juga menyebabkan responden 

melahirkan bayi BBLR, yaitu faktor tekanan darah 

berisiko (hipotensi) sebanyak 14 responden, jarak 

kehamilan berisiko sebanyak 12 responden dan volume 

cairan ketuban berisiko sebanyak 10 responden.  

Risiko Jarak Kehamilan Terhadap Kejadian BBLR 

Hasil penelitian diperoleh bahwa jarak kehamilan 

merupakan faktor risiko kejadian BBLR. Hasil penelitian 

ini sejalan dengan penelitianLove (2010) dan Suryati 

(2014). Dari 85 responden berisiko tinggi, terdapat 39 

responden tidak melahirkan bayi BBLR. Hal ini 

disebabkan karena berdasarkan fakta di lapangan, 

terdapat 29 responden memiliki umur berisiko rendah 

terhadap kejadian BBLR. Selain itu, tingkat pendidikan 

responden juga sudah baik, yaitu 25 responden lulusan 

SMA, 3 responden lulusan Diploma dan 2 responden 

lulusan perguruan tinggi. Hal ini juga disebabkan 

karena sebagian besar responden sudah melakukan 

antenatal care yang baik, sehingga tidak melahirkan 

bayi BBLR.  

Dari 89 responden berisiko rendah, terdapat 12 

responden melahirkan bayi BBLR. Hal ini disebabkan 

karena berdasarkan data di lapangan bahwa 

responden memiliki usia berisiko. Selain itu, terdapat 7 

responden memiliki tingkat pendidikan rendah. Faktor 

lain juga mempengaruhi responden melahirkan bayi 

BBLR, yaitu tekanan darah berisiko (hipotensi) sebanyak 

9 responden, kenaikan berat badan berisiko sebanyak 

8 responden, penyakit infeksi sebanyak 10 responden, 

adanya riwayat perdarahan sebanyak 8 responden 

dan volume cairan ketuban berisiko sebanyak 7 

responden.  

Risiko HipotensiTerhadap Kejadian BBLR 

Hasil penelitian diperoleh bahwa hipotensi 

merupakan faktor risiko kejadian BBLR sekaligus 

berhubungan dengan kejadian BBLR. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian Zhang dan Klebanoff (2001). 

Dari 77 responden berisiko tinggi, terdapat 35 

responden (30,2%) tidak melahirkan bayi BBLR. Hal ini 

disebabkan karena berdasarkan fakta di lapangan, 

sebagian besar responden memiliki umur berisiko 
rendah yaitu sebanyak 30 responden. Selain itu, tingkat 

pendidikan responden juga sudah baik yaitu sebanyak 

24 responden. Antenatal care yang dilakukan 

responden juga sudah baik, sehingga mengurangi risiko 

untuk melahirkan bayi BBLR.  

Dari 97 responden berisiko rendah, terdapat 16 

responden (27,6%) melahirkan bayi BBLR. Hal ini 

disebabkan karena berdasarkan fakta di lapangan 

bahwa terdapat responden yang memiliki usia berisiko 

tinggi yaitu sebanyak 3 responden. Selain itu, terdapat 

pula responden dengan tingkat pendidikan rendah 

yaitu sebanyak 7 responden.Adapula faktor risiko lain 

yang menyebabkan responden melahirkan bayi BBLR, 

yaitu kenaikan berat badan berisiko sebanyak 14 

responden, jarak kehamilan berisiko yaitu sebanyak 13 

responden, tekanan darah berisiko (hipertensi) 

sebanyak 14 responden, dan volume cairan ketuban 

berisiko sebanyak 11 responden.  

Risiko HipertensiTerhadap Kejadian BBLR 

Hasil penelitian diperoleh bahwa kejadian 

hipertensi merupakan faktor risiko kejadian BBLR. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian Sitoresmi (2010), 

Sugiyanto (2002) dan Xiong, dkk (2001). Dari 84 

responden berisiko tinggi, terdapat 43 responden 

(37,1%) tidak melahirkan bayi BBLR. Hal ini disebabkan 

karena berdasarkan fakta di lapangan bahwa 

responden memiliki usia berisiko rendah yaitu sebanyak 

31 responden, tingkat pendidikan responden juga baik 

yaitu 17 responden lulusan SMA, 4 responden lulusan 

diploma, dan 8 responden lulusan perguruan tinggi. 

Pemeriksaan antenatal responden juga baik sehingga 

mengurangi risiko responden untuk melahirkan bayi 

BBLR.  

Dari 90 responden berisiko rendah, terdapat 17 

responden (29,3%) melahirkan bayi BBLR. Hal ini 

disebabkan karena berdasarkan fakta di lapangan 

bahwa responden memiliki usia berisiko tinggi dengan 

tingkat pendidikan rendah, yaitu sebanyak 7 

responden. Faktor lain juga meningkatkan risiko 

responden melahirkan bayi BBLR, yaitu tekanan darah 

berisiko (hipotensi) sebanyak 15 responden, riwayat 

perdarahan sebanyak 11 responden, volume cairan 

ketuban berisiko sebanyak 10 responden, dan kenaikan 

berat badan berisiko sebanyak 12 responden.  
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Risiko Penyakit InfeksiTerhadap Kejadian BBLR 

Hasil penelitian diperoleh bahwa penyakit infeksi 

merupakan faktor risiko kejadian BBLR. Hasil penelitian 

ini sesuai dengan penelitian Valea, dkk (2012), Sistiarani 

(2008) dan Widyastuti (2000). Dari 77 responden berisiko 

tinggi, terdapat 40 responden (34,5%) tidak melahirkan 

bayi BBLR. Hal ini disebabkan karena berdasarkan fakta 

di lapangan bahwa sebagian besar responden 

memiliki usia berisiko rendah yaitu sebanyak 32 

responden dan memiliki tingkat pendidikan yang baik, 

yaitu sebanyak 18 responden lulusan SMA, 1 responden 

lulusan diploma dan 9 responden lulusan perguruan 

tinggi. Selain itu, pemeriksaan antenatal responden 

juga baik dan sebagian besar responden telah 

melakukan tindakan pengobatan terhadap penyakit 

infeksi yang dideritanya, sehingga mengurangi risiko 

kejadian BBLR.  

Dari 97 responden berisiko rendah, terdapat 21 

responden (36,2%) melahirkan bayi BBLR. Hal ini 

disebabkan karena berdasarkan fakta di lapangan 

bahwa antenatal care responden kurang baik dan 

memiliki faktor risiko lain yang menyebabkan BBLR, yaitu 

kenaikan berat badan berisiko sebanyak 15 responden, 
jarak kehamilan berisiko sebanyak 19 responden, 

tekanan darah berisiko (hipertensi) sebanyak 15 

responden, riwayat perdarahan sebanyak 15 

responden, dan volume cairan ketuban berisiko 

sebanyak 14 responden.  

Risiko Riwayat Perdarahan Terhadap Kejadian BBLR 

Hasil penelitian diperoleh bahwa riwayat 

perdarahan merupakan faktor risiko kejadian BBLR. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitianBener dkk 

(2012), Mirzarahimi (2013) dan Gardosi (2013). Dari 97 

responden memiliki riwayat perdarahan, terdapat 32 

responden (27,6%) tidak melahirkan bayi BBLR. Hal ini 

disebabkan karena berdasarkan fakta di lapangan 

bahwa responden memiliki usia berisiko rendah 

sebanyak 32 responden, dan memiliki tingkat 

pendidikan yang baik yaitu 12 responden lulusan SMA, 

2 responden lulusan diploma dan 8 responden lulusan 

perguruan tinggi. Selain itu, antenatal care responden 

juga sudah baik sehingga mengurangi risiko untuk 

melahirkan bayi BBLR. Dari 103 responden berisiko 

rendah, terdapat 19 responden (32,8%) melahirkan 

bayi BBLR. Hal ini disebabkan karenaberdasarkan fakta 

di lapangan bahwa antenatal care responden kurang 

baik, dan responden mengalami faktor risiko lain yang 

meningkatkan kemungkinan untuk melahirkan bayi 

BBLR, yaitu kenaikan berat badan berisiko sebanyak 10 

responden, jarak kehamilan berisiko sebanyak 15 

responden, dan tekanan darah berisiko (hipertensi) 

sebanyak 13 responden. 

Risiko Volume Cairan KetubanTerhadap Kejadian BBLR 

Hasil penelitian diperoleh bahwa volume cairan 

ketuban merupakan faktor risiko kejadian BBLR. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian Tjekyan (2010). 

Dari 85 responden berisiko tinggi, terdapat 45 

responden (38,8%) melahirkan bayi tidak BBLR. Hal ini 

disebabkan berdasarkan fakta di lapangan bahwa 

sebagian besar responden memiliki usia berisiko rendah 

yaitu sebanyak 45 responden dan tingkat pendidikan 

yang baik yaitu sebanyak 34 responden. Pemeriksaan 

antental responden juga sudah baik sehingga 

mengurangi risiko melahirkan bayi dengan BBLR. Dari 89 

responden berisiko rendah, terdapat 18 responden 

(31,0%) melahirkan bayi BBLR. Hal ini disebabkan 

karena berdasarkan fakta di lapangan bahwa 

responden memiliki usia berisiko tinggi, dan tingkat 

pendidikan responden masih rendah, yaitu sebanyak 8 

responden. Selain itu, faktor risiko lain juga 

menyebabkan responden melahirkan bayi BBLR, yaitu 

kenaikan berat badan berisiko sebanyak 12 responden, 

tekanan darah berisiko (hipertensi) sebanyak 13 

responden, dan jarak kehamilan berisiko sebanyak 13 

responden.  

E. KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil penelitian ini, didapatkan kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Kehamilan multipel/kembarmerupakan faktor risiko 

terhadap kejadian BBLR di RSU Anutapura Palu. 

2. Kenaikan berat badan ibu merupakan faktor risiko 

terhadap kejadian BBLR di RSU Anutapura Palu 

3. Jarak kehamilan merupakan faktor risiko terhadap 

kejadian BBLR di RSU Anutapura Palu. 

4. Hipotensi merupakan faktor risiko terhadap 

kejadian BBLR di RSU Anutapura Palu. 

5. Hipertensi merupakan faktor risiko terhadap 

kejadian BBLR di RSU Anutapura Palu. 

6. Penyakit infeksi merupakan faktor risiko terhadap 

kejadian BBLR di RSU Anutapura Palu. 
7. Riwayat perdarahan merupakan faktor risiko 

terhadap kejadian BBLR di RSU Anutapura Palu. 

8. Volume cairan ketuban merupakan faktor risiko 

terhadap kejadian BBLR di RSU Anutapura Palu. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti 

memberikan beberapa saran dan rekomendasi yaitu: 

1. Bagi ibu hamil sebaiknya merencanakan 

kehamilan dengan sebaik-sebaiknya.  

2. Bagi RSU Anutapura Palu, sebaiknya 

meningkatkan pencacatan dan pelaporan 

mengenai kondisi spesifik dari ibu hamil. 

3. Dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya 

yang ingin melakukan kajian yang sama atau 

dapat mengkaji lebih jauh dengan menggunakan 

teori lainnya. 
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